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GROEPSACTIVITEITEN 

Samen Doen Samen Toorts  

Wat was het gezellig op de speelplaats afgelopen maandag. De opening van het schooljaar met als thema : 
“Fris 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.  
In de groepen 5 t/m 8 krijgt uw kind as maandag een ‘paracetamol’ verklaring mee naar huis. Mocht u er 
geen bezwaar tegen hebben dat uw kind een paracetamol krijgt wanneer het nodig is op school, dan graag 
deze getekend weer retour bij de leerkracht. Als u dit niet wil, graag dit ook aangeven op het formulier en 
retourneren.  
 
Gymrooster 
Hieronder vindt u voor schooljaar 2019-2020 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 GROEP 

8.30u - 9.15u   5 

8.30u – 9.15u 4 

10.30 – 11.15u 7 

11.15 – 12.00u 6 

11.15 – 12.00u 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donderdag GROEP 

8.30u - 9.15u   5 

9.15u  - 10.00u 6 

10.15 – 11.00u 7 

11.00u – 11.45u 8 

vrijdag GROEP 

13.15u – 14.15u 3 

13.15u – 14.15u 4 

De kinderen van groep 3 en 4 
kunnen om 14.05u opgehaald 
worden bij de Muizenberg.  

Nieuwsbrief  1 

 22 augustus 2019 
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Bivak gr 4-5-6-7 
Nog even en de bivak staat voor de deur. 
In onderstaand schema kunt u zien welke groep wanneer aan de beurt is. 
Nadere info volgt nog. 
 

Maandag 23 sept Dinsdag 24 sept Woensdag 25 sept Donderdag 26 sept 

Groep  Groep 7 Groep 4 Groep 6 

Gerald Janneke  Sanne Liset 

Afra (stagiaire)  Ada Marieke  Jeroen 

Carmen    
 
Zwemmen voor volgend schooljaar groep 3  
Groep 3 gaat niet meer schoolzwemmen in schooljaar 2019-2020.  
Naast de gymles op vrijdag, hebben ze ook sowieso één buiten les of gaan ze bewegend leren. 
 
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). 
De data vindt u hieronder.  
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 

Nieuws vanuit de kinderopvang! 
Afgelopen maandag zijn we het schooljaar FRIS begonnen. Gezellig met de hele school dansen op het IKC 
de Toorts lied en daarna door de wasstraat naar binnen. Wat een belevenis! Alle peuters hebben weer zin 
om naar school te gaan, wat een feestje om alle kinderen weer te zien. We hebben heel veel zin in het 
komende schooljaar!  
Dinsdag 27 augustus komt de schoolfotograaf. Wij zijn gelijk om half negen aan de beurt. Mocht uw kind die 
dag niet naar de opvang komen maar wel op de foto willen dan bent u van harte welkom! Breng uw kind om 
half negen in de klas en wacht daarna in de aula. Dit is voor ons en voor de fotograaf het fijnst.  
Er worden portret foto’s en een groepsfoto gemaakt. De achtergrond is wit, dus denk daarbij aan de kleding 
keuze! (witte kleding valt weg). 
Vanaf heden is de buitendeur tot 11.25u dicht. Wij zullen hem met 1 van de kinderen open maken. Dit doen 
wij om de kinderen van groep 3 de rust te geven om te leren. Er graag ook weer even opletten dat de 
kinderen tijdens het ophalen niet de bouwplaats in gaan! Dit voorkomt teleurstelling bij de kleuters. 
Deze week is Ingeborg nog met vakantie, zij start aanstaande maandag weer. Sandra heeft van 6 tot 29 
september vakantie. 
Groetjes Ingeborg, Sandra en Lieve 
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OUDERS 

De schoolfotograaf 

 
De schoolfotograaf zal op dinsdag 27 augustus 2019 weer langskomen. Noteren jullie dit in de agenda?! 
Let op! Voor de portretfoto’s en de groepsfoto wordt een witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan hierbij 
in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen. Witte/grijze kleren komen 
minder mooi uit de verf, mooie kleuren werken natuurlijk altijd goed.  
De broertjes en zusjes die allemaal al op de Toorts zitten, zullen tijdens de schooldag al samen op de foto 
worden gezet. Dit wordt door de ouderraad geregeld.  
Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om broer-zus foto's te laten maken met broertjes en zusjes die 
(nog) niet op de Toorts zitten. Om de wachtrij goed te stroomlijnen en drukte rondom de ingang van de 
gymzaal te voorkomen, worden ouders die gebruik willen maken van deze mogelijkheid verzocht om zich om 
kwart over twee in de aula te melden. Wij zullen met volgnummers gaan werken. De verwachting is dat elke 
broer-zus fotoshoot ongeveer 5 minuten in beslag zal nemen. De ouderraad. 
 
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 

 
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 Maarten Buiting of 
Jeroen Folkers. 

mailto:info@detoorts.nl
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Introductieavond en Algemene ledenvergadering oudervereniging  

Op dinsdag 03 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: 
18.30 – 19.15 uur                                : introductie van de groepen 1-2, 3, 5 en 6 (in eigen lokaal). 
19.15 – 19.25 uur                               : koffie/thee/ pauze (in de hal), 
19.25 -  19.40 uur                                  : speerpunten schoolontwikkeling (Maarten) 
19.40 -  20.35 uur                                   : Philippe de Kort over IPC (in de hal) 
20.35 -  20.50 uur                                   : algemene ledenvergadering oudervereniging en de MR (in de hal), 
aansluitend tot ± 21.30 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. 
 
De ONTDEKTUIN werkzaterdag van 24 augustus gaat door!  
 
Met enthousiasme kunnen we u mededelen dat we 
+/- 20 aanmeldingen hebben ontvangen om de ontdektuin en het schoolplein 
speelklaar te maken. Bedankt voor uw betrokkenheid; de kinderen zullen 
volgende week weer fijn in de ontdektuin kunnen leren en spelen. 
 
Ter herinnering;  
De werkzaterdag start om 08.30 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur. Er wordt 
gezorgd voor een lunch ter afsluiting van de ochtend.  

Namens het team en de leerlingen van IKC De Toorts alvast bedankt! 

 
 
Even voorstellen… 

 
Mijn naam is Afra Kaal en ik kom aankomend jaar stage lopen in groep 5. Op dit moment 
zit ik in het derde leerjaar van Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Ik kom zelf uit Wehl en 
ben 20 jaar oud. Het aankomende jaar ben ik elke maandag en dinsdag te vinden in 
groep 5 en soms een hele week. Ik zal lessen gaan overnemen en gymlessen gaan 
geven. Het lijkt mij erg leuk om op deze school stage te gaan lopen. Als u nog vragen 
heeft kunt u altijd mij even aanspreken.  
 
Met vriendelijke groet,  
Afra Kaal 

 

 

 
Mijn naam is Nikki Megens en ik ben 18 jaar. Ik ben woonachtig in Duiven. Dit jaar 
start ik met mijn derde studiejaar aan de PABO op Iselinge Hogeschool te 
Doetinchem. Als PABO student loop ik het gehele schooljaar twee dagen in de week 
stage op de Toorts. Op de maandag en dinsdag zal je mij kunnen tegenkomen in 
groep 3. Mijn eerste stagedag is maandag 26 augustus.  
Naast mijn studie werk ik in het weekend bij een bakker in Zevenaar en heb ik 
diverse oppasadressen. Daarnaast sport ik graag in de sportschool en doe ik graag 
leuke dingen met mijn vriendengroep.  
Ik kijk er erg naar uit om te starten met mijn stage bij de Toorts.  
Mocht u nog vragen hebben, kom gerust even langs! 
Groetjes Nikki Megens 
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Hallo!  
Mijn naam is Sebastiaan Laugs, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Didam.   
Mijn hobby’s bestaan uit karten, gamen, lezen en tekenen. 
Ik doe de opleiding onderwijs assistent op het ROC van Twente in Almelo 
en zit in mijn tweede leerjaar. Dit jaar zullen jullie mij zien meelopen met groep 6 waar 
ik de leerkracht een helpende hand geef op de maandag en de dinsdag. 

 
 
 

 

AGENDA 

Hieronder vast de data van belangrijke dagen voor volgend schooljaar 
 

Di 03-09 : Verzorgd door de ouderraad! 
Introductieavond, meer info in nb1 van schooljaar 19-20 

Do 05-09 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

Ma 09-09 : Vanaf vandaag kunnen startgesprekken gevoerd worden t/m 04 oktober, meer informatie 
volgt nog in nb 1. 

Ma 
t/m 
vr 

23-09 
 
29-09 

:  
 

Bivakweek groep 4 t/m 7, nadere info volgt nog in apart groepsbericht. 
Ma/Di: groep 5, Di/woe: groep 7, Woe/do: groep 4 en Do/vr: groep 6  

Ma 
t/m 
vrij 

14-10   
 
18-10 

: Herfstvakantie, vrijdag 11 oktober start om 12.00u de vakantie 

Vr 22-11 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

Ma 
t/m 
vrij 

25-11  
  
06-12 

: Facultatieve 10-minutengesprekken na schooltijd.  
Inschrijven kan vanaf twee weken van tevoren via Social Schools. Meer informatie volgt. 
Ook zijn dan de voorlopige advies gesprekken  

Ma 
t/m 
vrij 

23-12  
 
03-01 

: Kerstvakantie, vrijdag 20 december start om 12.00u de vakantie. 

Ma 10-02 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

Di  18-02 : Rapport 1 gaat mee 

Ma 
t/m 
vrij 

24-02   
 
28-02 

: Voorjaarsvakantie, vrijdag 21 februari start om 12.00u de vakantie 

Ma 02-03 : 10-minutengesprekken, deze starten vanaf 17.30u 

Do 05-03 : 10-minutengesprekken, deze starten vanaf 17.30u 

Wo 25-03 : Personeelsdag Liemers Novum, alle kinderen vrij 

Vrij 
t/m 
ma 

10-04   
 
13-04 

: Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 

Woe 
t/m 
do  

15-04 
 
16-04 

: Cito Eindtoets groep 8 

Vr 17-04 : Sportdag IKC De Toorts tot 12u, daarna zijn alle leerlingen vrij 

Ma 
t/m 
vrij 

27-04  
 
08-05 

: Meivakantie  

Woe 20-05 : Schoolreis groep 1 t/m 3 

Do 
t/m 
vr 

21-05 
 
22-05 

: Hemelvaartsdag en de vrijdag erna vrij 

Ma 01-06 : Tweede Pinksterdag 

Ma 
t/m 
do  

08-06 
 
11-06 

  Avond4Daagse Didam 
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Woe  
t/m 
vr 

17-06 
 
19-06 

 Kamp groep 8 

Do 25096 : Rapport 2 mee 

Di 30-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 

Di 07-07 : Musical groep 8 

Do 09-07 : Doordraaimiddag 13.00u-14.00u, kennismaken met de leerkracht(en) 
van volgend jaar. Ook nieuwe kinderen worden uitgenodigd. 

Vrij 10-07 : Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 

Ma 
t/m 
vrij 
Ma 

13-07   
 
21-08 
24-08 

: 
 
 
:  

Zomervakantie  
 
 
Weer naar school 

 
Mede namens het team,  
Met vriendelijke groet,   
Jeroen Folkers, unitleider en Maarten Buiting, directeur 
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Bijlage 

 

 
 


