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23 augustus 2018

GROEPSACTIVITEITEN
Samen Doen Samen Toorts
Wat was het gezellig op de speelplaats afgelopen maandag. De opening van het schooljaar met als thema
‘“We stappen samen het nieuwe schooljaar in”. was een mooi begin van het nieuwe schooljaar.
Protocolmedicijnverstrekking
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag
moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma,
antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leerkracht deze
middelen wil verstrekken. In deze situatie moet er een formulier ingevuld worden m.b.t. medicijnverstrekking.
Ouders leggen, samen met de leerkracht en de schoolleiding vast om welke medicijnen het gaat, in welke
hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dit moet geschieden. Tevens zullen enkele
praktische zaken vastgelegd moeten worden. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de school
verwachten en de school kan kijken of ze deze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het is van belang dat er
in deze gevallen een formulier wordt ingevuld waarin alles staat vastgelegd. Is bovengenoemde bij u van
toepassing laat dit dan zo snel mogelijk weten bij directie of eigen leerkracht.
Leerkrachten mogen ook niet zomaar een paracetamol aan leerlingen geven. Dit moet altijd in overleg met
de ouders en ouders moeten hiervoor tekenen.
Gymrooster
Hieronder vindt u voor schooljaar 2018-2019 het gymrooster met de dagen en de tijden.
Zoals u ziet beginnen sommige groepen om 8.30 uur. We willen u vragen om er voor te zorgen dat uw
kind(eren) niet voor 8.15 uur bij de Muizenberg aanwezig is/zijn. Dit i.v.m. toezicht en klaarzetten materialen.
De kinderen moeten in de Muizenberg gymmen op schoenen met witte zolen.
Wilt u hier rekening mee houden. Alvast bedankt.
maandag
8.30u - 9.15u

GROEP
5

donderdag
8.30u - 9.15u

GROEP
5

8.30u – 9.15u
10.30 – 11.15u
11.15 – 12.00u
11.15 – 12.00u

4
7
6
8

9.15u - 10.00u
10.15 – 11.00u
11.00u – 11.45u

6
7
8

vrijdag
13.15u – 14.15u

GROEP
3

13.15u – 14.15u
4
De kinderen van groep 3 en 4 lopen
met de leerkrachten naar de
Muizenberg. Ze kunnen om 14.15u
opgehaald worden bij de
Muizenberg of met de leerkrachten
mee terug lopen naar school.
Zwemmen voor volgend schooljaar groep 3
Groep 3 gaat op alle ONEVEN weken op maandag zwemmen.
De start is op maandag 28 augustus, in week 35. De kinderen lopen met de leerkracht naar de Hoevert en
zwemmen daar van 13.15u tot 14.00u.
Willen de ouders, verzorgers die hun kind(eren) bij De Hoevert op willen komen halen er om 14.05u zijn?
Alle kinderen die niet worden opgehaald, lopen met de leerkracht mee terug naar school.
(Nb. Groep 4 heeft geen schoolzwemmen meer, maar gaat 2x in de week gymmen.)
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Zwemrooster (groep 5 t/m 8)
De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit schooljaar enkele keren op donderdag zwemmen (i.p.v. gymmen).
Hieronder vindt u per groep de data:
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
30 augustus
13 september
27 september
11 oktober
1 november
15 november
29 november
13 december
10 januari
24 januari
7 februari
21 februari
14 maart
28 maart
11 april
9 mei
23 mei
13 juni
27 juni
KDV/Peuteropvang en BSO
Even voorstellen…
Mijn naam is Lieve Kleintjes.
Ik ben vanaf vandaag, donderdag 23 augustus aan het werk op de BSO bij Zonnekinderen
Ik ben 20 jaar en ik woon in Duiven. In mijn vrije tijd speel ik volleybal bij de vereniging LIVO.
Hier ben ik ook trainster van het jongens B1 team. Verder heb ik een baan bij de Haarshop
en doe ik graag leuke activiteiten met mijn vrienden en vriendinnen.
Na de middelbare school ben ik naar het graafschap college gegaan voor de opleiding
onderwijsassistent. Dit ben ik gaan doen omdat ik graag met kinderen wil werken. Nu ik mijn
diploma binnen heb ben ik opzoek gegaan naar een baan. Via een werkneemster op de
Toorts ben ik terecht gekomen bij de Zonnekinderen..
Tot snel!
Groetjes,Lieve
OUDERS
Informatie vanuit de directie
Met veel plezier ben ik deze week gestart op De Toorts. Vorige week ben ik voorgesteld aan het team tijdens
de openingsvergadering. Ik had direct een positieve indruk. Een prettige en professionele sfeer waar met
grote betrokkenheid gewerkt wordt. Ik ervaar dat als zeer prettig. Afgelopen dinsdag heb ik mijn gezicht al in
een aantal groepen laten zien en een paar ouders gesproken. De komende weken zal in het teken staan van
oriëntatie. Op korte termijn ga ik met alle leerkrachten afzonderlijk in gesprek. Ook dit schooljaar vind ik het
belangrijk dat ik met u, ouders, een goed contact heb. Duidelijk hebben wat de verwachtingen over en weer
zijn is een voorwaarde voor een goede communicatie. Een open communicatie, daar sta ik voor.
Ik hoop samen met het team dat het een fijn schooljaar mag worden. Dat we onze doelen mogen bereiken
en dat uw kinderen met plezier naar school gaan in een veilige omgeving.
Ik ben op de dinsdag en donderdag op school aanwezig.
Mocht u contact met mij willen dan kunt u mij altijd mailen: fons.pieters@liemersnovum.nl
Ik hoop op een fijne samenwerking met iedereen. Een goed schooljaar gewenst.
Vriendelijke groet,
Fons Pieters a.i.

Start Kanjertraining
De eerste schoolweek is in volle gang. De kinderen zitten in een nieuwe groep en zij beginnen, ondanks dat
ze veelal bij dezelfde kinderen in de klas zitten, daardoor weer in de startfase. Een belangrijke eerste stap is
het vormen van een basisvertrouwen in de groep. Hier gaat het dus om het verkennen van sociale veiligheid
en vertrouwen in elkaar. Waar is mijn plek in de groep is voor veel kinderen een vraag aan het begin van het
schooljaar.
Om de kinderen bij de startfase en de rest van het schooljaar goed te kunnen
begeleiden, wordt de Kanjertraining uiteraard weer schoolbreed ingezet. De training
bevat zoals u weet lessen die wekelijks gedurende het hele schooljaar worden gegeven.
De aanpak van de Kanjertraining komt ook de hele dag door tot uiting in
leerkrachtgedrag en schoolbeleid. Ouderparticipatie is hierbij erg belangrijk.
Bij ons op school staan de volgende Kanjerafspraken centraal:
 We vertrouwen elkaar
 We helpen elkaar
 Niemand speelt de baas
 Niemand lacht uit
 Niemand doet zielig
Ook is en wordt er gesproken met de kinderen hoe het ook alweer zit met de witte, gele,
rode en zwarte pet? Wat zijn de kanjerregels en wat is de betekenis van de smiley’s?
Gaat u gerust als ouder, verzorger ook het (Kanjer) gesprek met uw kind(eren)aan!
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Even voorstellen:
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Linda Aalders en ben woonachtig in
Arnhem. Inmiddels is het nieuwe schooljaar van start gegaan en dat betekent dat ik
aan mijn tweede en tevens laatste jaar van de PABO deeltijd verkort ben begonnen.
Ik volg deze studie op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Voordat ik aan deze
opleiding begon, heb ik mijn diploma behaald voor Sport- en Bewegingseducatie aan
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Het aankomend half jaar ga ik op
maandag en dinsdag stage lopen in groep 3. De eerste week op IKC de Toorts is mij
erg goed bevallen. Ik heb er veel zin in en kijk uit naar een leerzaam half jaar! Mocht
je nog vragen hebben, kom gerust even langs in groep 3.
Groeten, Linda Aalders

Gegevens leerlingen up-to-date?
We vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden. Bent u in de vakantie
verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke gegevens veranderd? Laat het
ons weten via info@detoorts.nl zodat we dit kunnen aanpassen of loop even binnen bij Fons Pieters of
Jeroen Folkers.
Introductieavond en Algemene ledenvergadering oudervereniging
Op dinsdag 04 september wordt u uitgenodigd om kennis te maken met de leerkrachten in de groep
van uw zoon of dochter en de algemene ledenvergadering van de oudervereniging bij te wonen.
Tijdens de kennismaking/introductie zullen de leerkrachten vertellen over hun manieren van werken in de
groepen. Ieder schooljaar is anders en worden er afspraken voor het komende schooljaar gemaakt. Het
zou jammer zijn als u in de loop van het schooljaar merkt dat u deze informatie en afspraken gemist heeft.
Natuurlijk is er ruim de gelegenheid om materialen in te zien en vragen te stellen.
De avond is om organisatorische redenen als volgt verdeeld in blokken:
19.30 – 20.15 uur
: introductie van de groepen 1-2, 3, 5 en 6 (in eigen lokaal)
20.15 – 20.30 uur
: koffie/thee/ pauze (in de hal),
20.30 uur
: algemene ledenvergadering oudervereniging (in de hal),
aansluitend tot ± 21.45 uur
: introductie van de groepen 4, 7 en 8 (in eigen lokaal).
Tijdens de algemene ledenvergadering van de ouderraad zal het bestuur verantwoording afleggen voor
haar handelen in het afgelopen jaar. Zie ook bericht hieronder van de OR. Ook de MR zal op deze avond
vertellen wat ze het afgelopen schooljaar hebben gedaan. Wij rekenen op uw komst.
Gegevens in Digiduif
In digiDuif kunnen uw gegevens aan andere ouders getoond worden. U bepaalt zelf welke gegevens
getoond worden. Op ieder gewenst moment kunt u dit aan/uit zetten. Wijzigingen worden direct
doorgevoerd.
Door het aanvinken van de vakjes voor uw gegevens bepaalt u dat deze informatie onder Contacten of in de
digiDuif app getoond mogen worden aan andere gebruikers in de groep(en) van de betreffende connectie.
Voorbeeld: uw kind zit in groep 3 van de basisschool en u vinkt aan dat voor deze connectie uw adres en emailadres getoond mogen worden. Andere ouders uit groep 3 zien nu alleen uw adres en e-mailadres in hun
contacten-overzicht; de andere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw school, maar niet voor anderen!
UW GEGEVENS WORDEN STANDAARD NIET GETOOND: U MOET ZE AANVINKEN OM ZE
ZICHTBAAR TE MAKEN
Bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Kunstwerk Het Musiater
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Introductieavond/kennismakingsavond, tevens Algemene Ledenvergadering OR en
informatie van de MR
Nieuwsbrief 2
Startgesprekken worden in deze periode gevoerd. U ontvangt hier een Digiduif over.

:
:

Studiedag, alle kinderen vrij
Bivak voor de groepen 4 t/m 7, meer informatie volgt binnenkort.
Iedere groep zal één nacht op de locatie verblijven.

:
:

Tot 12.00 uur naar school, start Herfstvakantie
Herfstvakantie

:
:

Studiedag, alle kinderen vrij
In deze week vinden de facultatieve 10-minutengesprekken plaats en de voorlopig
adviesgesprekken groep 8

:
:
:
:

Sinterklaas
Kerst op school
Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie
Kerstvakantie

:
:

Studiedag, alle kinderen vrij
In deze week worden de adviesgesprekken gevoerd en de 10-minutengesprekken

:
:

Carnaval op school, tot 12.00 uur naar school
Voorjaarsvakantie

:
:
:
:

Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij
Koningsspelen/sportdag, tot 12.00 uur naar school
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
Meivakantie (incl. Pasen), alle kinderen vrij

:

Team 2-daagse, alle kinderen vrij

:

Hemelvaartsdag en vrijdag erna, alle kinderen vrij

:

Avond4daagse

:
:
:
:
:
:
:

Groepen 1-2 vrij
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Musical groep 8
’s middags doordraaimoment
Tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie
Zomervakantie

:

Weer naar school
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Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Marjolein Wenting, directeur
Fons Pieters a.i.
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Bijlagen

Kunstwerk! Het Musiater
Stem voor het Liemers Jeugdorkest tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!
Ben je lid van Rabobank Arnhem en Omstreken? Het zou fantastisch zijn als jij en je familie,
vrienden en kennissen jullie stem geven aan het Liemers Jeugdorkest tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne! Steun het Liemers Jeugdorkest door te stemmen via www.rabo.nl/arnhem/clubkas
Kunstwerk! Cursussen muziekschool
Muziek
Geef

op

schoot
je

(9

mnd
baby

-

3

jaar)
muziekles

Muziekles vanaf 9 maanden, kan dat al? Jazeker, bij Muziek op schoot! Samen met je (klein)kind ga
je dansen en liedjes zingen, met instrumenten spelen en muziekspelletjes doen. Samen plezier
maken met muziek verrijkt de band met je (klein)kind. Muziek heeft bovendien een positieve
invloed op de ontwikkeling van het kind, zoals taalontwikkeling en waarnemingsvermogen. De
cursus start op 24 september 2018 (Duiven) en op 20 september 2018 (Zevenaar).
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl

De
Een

muziekspeeltuin (4
muzikale
ontdekkingsreis

5
voor

jaar)
kleuters

Muziek geeft plezier en draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Daar kun je dus niet vroeg
genoeg mee beginnen. In de muziekspeeltuin komen kinderen op een speelse manier in aanraking
met onder andere ritme, maat en melodie. Ze maken een muzikale ontdekkingsreis door te zingen,
te spelen op instrumenten, te improviseren, te dansen en te luisteren naar muziek. Zo wordt de
creativiteit
en
het
muzikale
gehoor
ontwikkeld.
De muziekspeeltuin sluit naadloos aan op de beleveniswereld van kleuters! De cursus start op 1
oktober 2018 en is op maandag om 15.30 uur in Het Musiater, Zevenaar.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
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Spelen
met
Plezier staat voorop!

muziek

(6

-

8

jaar)

Deze cursus is voor alle toekomstige zangers, rappers, DJ’s en muzikanten, want hier leg je de
basis. Zit je in groep 3, 4 of 5 en wil je een heleboel weten over muziek? Dat kan in de nieuwe
cursus ‘Spelen met muziek’! Door het jaar heen maak je kennis met verschillende instrumenten
(blokfluit, zang, slagwerk, keyboard, snaarinstrument, blaasinstrument), luister je naar muziek en
leer je de beginselen van het noten lezen. Je maakt zelfs je eigen muziekinstrument. De cursus
start in september 2018 (tussentijds instromen in overleg mogelijk).
Voor het schooljaar 2018/2019 verwachten wij met de volgende groepen van start te gaan in
Lathum, Giesbeek, Didam, Angerlo, Zevenaar en Duiven.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
Liemers
Samen

Jeugdkoor

(7

-

11

jaar)
zingen

Word jij ook zo blij van zingen? Dan is het Liemers Jeugdkoor echt iets voor jou!
Onder begeleiding van het Liemers Jeugdorkest wordt toegewerkt naar twee spetterende
Sinterklaasvoorstellingen op zondag 18 november a.s.
We gaan hippe, coole en vette liedjes instuderen waaronder ook Engelstalige liedjes. Voor de
liefhebbers is het mogelijk om een solo te zingen. Meld je snel aan; er is beperkt plek! De cursus
start op 20 september 2018 in Het Musiater, Zevenaar. Deze cursus is gratis.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl

All about singing (9 t/m 17 jaar)
Ontwikkel je eigen zangtalent
Wij dagen je uit je meest persoonlijke instrument te ontwikkelen met de cursus: ‘All about
singing’.
In deze cursus komen alle onderdelen van zang aan bod (pop/lichte muziek). Je werkt aan:
ademhaling, articulatie, microfoontechniek, interpretatie en de ontwikkeling van je eigen muzikale
identiteit. De cursus start op 10 september 2018 (Didam), 11 september 2018 (Duiven) en 12
september 2018 (Zevenaar).
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
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Musiater
Speel

Theaterbeesten
de
sterren

(8

van

15
de

jaar)
hemel

Vind je het leuk om te acteren, zingen en te dansen? Dan is dit wat voor jou! In 20 lessen van 1,5
uur werk je onder leiding van een dans-, zang- én theaterdocent toe naar een grandioze
voorstelling. Deze wordt gehouden in de theaterzaal
van Het Musiater.
Heb je al eens les gehad, of is het nieuw voor je? Geen probleem. Iedereen is welkom om zijn
talent te laten zien én te ontwikkelen. Bij voldoende aanmeldingen werken we met twee
leeftijdsgroepen. De cursus start op 29 oktober 2018 in Het Musiater, Zevenaar.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.liemerskunstwerk.nl
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