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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sinterklaas 
Vandaag hebben we genoten van een geweldig sinterklaasfeest. Wat ontzettend fijn dat Sinterklaas en zijn 
pieten dit jaar onze school weer bezocht hebben. 
Het was een dag vol gezelligheid, lekkers, liedjes, dansjes en plezier! Ook in de bovenbouw was het 
dobbelspel een groot succes. 
Wij danken Sinterklaas en zijn pieten voor hun komst, evenals de ouderraad voor al hun hulp. Een hele fijne 
pakjesavond toegewenst! 
 
Kerst 
Op donderdag 19 december is er een circuit met kerstactiviteiten 
georganiseerd voor zowel de onder- als de bovenbouw. Deze middag 
zal in het teken staan van Kerst.  
Op vrijdag 20 december starten wij de dag met een kerstontbijt. Het 
is de bedoeling dat alle kinderen iets te eten voor elkaar meenemen. 
De intekenlijsten hiervoor hangen aan de deuren bij de lokalen. Om 
niet teveel over te houden, is het voldoende om voor ongeveer zes 
kinderen iets mee te nemen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op 
donderdag 19 december een bord, bestek en een beker meenemen 
(voorzien van naam)? Na het ontbijt zullen de kinderen gaan genieten 
van een gezamenlijke kerstviering. De viering wordt opgenomen, 
zodat u na afloop de viering terug kunt kijken via Social Schools. 
Vrijdagochtend om 11.30 uur wordt u allen uitgenodigd voor een 
kopje warme chocolademelk en wat lekkers. Dit wordt u aangeboden 
namens de oudervereniging. Om 12.00 uur zijn de kinderen uit en start de Kertvakantie. 
 
 

KDV/Peuteropvang en BSO 

Peuters: 
Wat hebben de peuters het leuk gehad tijdens het pietencircuit. Ze hebben spelletjes gespeeld, pepernoten 
gebakken en een echte obstakel run doorstaan. 
Natuurcoach Susan had allerlei natuur materialen meegenomen om het nog realistischer te maken. 
Donderdag verwelkomen wij Sinterklaas met zijn pieten. Alle peuters zijn welkom vanaf 10.00 uur, de 
ouders mogen wachten in aula! 
  

BSO:  
Vanaf deze week start het MultiMediaLab onder leiding van Multimediacoach Daphne! 
De kinderen maken op de BSO een lichtkunstwerk. Ze projecteren hun eigen gemaakte animaties over twee 
piepschuim blokken. 
Zo lijkt het net of ze tot leven komen!  
Op 12 december kunnen de kinderen weer schaatsen, dit keer op de schaatsbaan in Zevenaar! 

U kunt uw kind opgeven bij sportcoach Joris, j.herbes@zonnekinderen.nl. 
Er is beperkt plek, dus meld snel aan! 
23 December is het  Musical award gala! 
We filmen in december met de kinderen op de bso een musical(film)scène. 
Tijdens het Gala zullen we alle films van de locaties bekijken en worden daarvoor awards uitgereikt. 
Op het Gala zien we graag iedereen verschijnen in een glamour/gala outfit.  
Wij trekken ook onze meest sjieke outfit aan! 
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OUDERS 

 
Laatste werkdag op de Toorts van Marianne  
Aanstaande dinsdag 10 december is de laatste werkdag van Marianne Hendricksen, onze conciërge, 
gastvrouw en duizendpoot.  
Na ruim 10 jaar op onze school gewerkt te hebben, gaat zij van haar welverdiende pensioen genieten! 
Tussen 14.00u en 14.30u is er in de hal een mogelijkheid om Marianne een hand te geven.  
Wat fijn dat ze zoveel betekend heeft voor de Toorts. 
Volgende week nemen we met team met een heerlijk etentje afscheid van Marianne. 
 
 
Activiteiten ontdektuin 
In de komende periode tot aan de kerstvakantie gaan we de ontdektuin oppimpen. De groepen 6, 7 en 8 
zullen hier zorg voor dragen.  
De data en activiteiten zijn: 
Groep 6 gaat op ma 9 dec. van 8:30-9:00 uur aan het werk. Dan worden er stenen en stukken boomstam 
gesjouwd om perkjes aan te leggen. 
Groep 7 gaat op vrijdag 13 dec. van 8:30-9:00 uur aan het werk. Dan worden er bloembollen in de perkjes 
gepoot. 
Groep 8 gaat op maandag 16 dec. van  8:30-9:00 uur aan het werk. Dan worden er van hout voederschalen 
gemaakt, vogelvoer bijgevuld en blad bijeen geharkt. 
We zijn per groep opzoek naar twee ouders/verzorgers die mee willen helpen. Wilt u dit dan doorgeven aan 
de leerkracht van de desbetreffende groep. 
Wilt u de dag waarop de groepen in de ontdektuin werken, rekening houden met de kleding van de 
kinderen? 

 
Fietsenhok. 
 
Het fietsenhok en de parkeerplaats voor de school is een doorn in het oog van veel ouders en het team. 
Regelmatig wordt deze gebruikt als hangplek voor jongeren en gebeuren er activiteiten die we allemaal 
liever niet zien. 
Er is inmiddels een felle lamp geplaatst in de hoop dat de jongeren het minder prettig vinden. 
De politie is ingeschakeld en surveilleert regelmatig langs de school. 
Het terrein is eigendom van de gemeente. 
Deze wordt stelselmatig op de hoogte gebracht van de rommel die er ligt en komt dan de plek 
schoonmaken. Als u overlast ondervindt van de rommel, wilt u dit dan melden bij de gemeente en/of politie. 
Hoe meer (verschillende) meldingen er komen op de plek waar ze horen, des te duidelijker wordt het 
ongenoegen! 
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Technoplaza zoekt vrijwilligers: 
Technoplaza is het technieklokaal van onze stichting LiemersNovum. Ook de leerlingen van onze school uit 
de groepen 7 en 8 gaan hier 4x per jaar met veel enthousiasme naar toe. De leerlingen worden in het lokaal 
door vrijwilligers begeleid en maken in kleine groepjes een werkstuk. Technoplaza is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Wellicht kunt u ons helpen of kent u iemand die dit wil. Technische ervaring is niet nodig. 
 
Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het 
beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het 
is daarom belangrijk op jonge leeftijd leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap 
en techniek. Dat is nodig omdat de samenleving om een steeds grotere kennis van wetenschap en 
technologie vraagt. Wist je trouwens dat 75% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later 
een beroep gaan uitoefenen met een techniek die nu nog niet bestaat? 
 
Een kleine 1500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 (10 tot 12 jaar) maken bij Technoplaza zoveel mogelijk 
zelfstandig werkstukken. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen basisschool en alle materialen zijn in 
het lokaal aanwezig. De leerlingen komen of ’s ochtends of in de vroege middag en zijn zonder uitzondering 
zeer enthousiast en gemotiveerd. Er wordt gewerkt met handgereedschappen en eenvoudige machines. 
 
De kleine groepjes leerlingen worden begeleid door een vrijwilliger. Technoplaza hecht belang aan een fijne 
werksfeer. Het belonen van vrijwillige inzet vinden zij zeer belangrijk. Denk aan het verzorgen van een 
traditioneel kerstpakket, het versturen van een verjaardagskaart en het organiseren van een informatief 
bedrijfsbezoek met aansluitende borrel. 
 
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met Tom Teunissen 
(tom.teunissen@liemersnovum.nl) of Joost Grol (joost.grol@liemersnovum.nl).  
Natuurlijk bent u altijd welkom om een keertje te komen kijken. Technoplaza is gevestigd in het Liemers 
College Landeweer te Zevenaar (Industrieterrein 7Poort / Stationspoort 36) 
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AGENDA 

Hieronder vast de data van belangrijke dagen voor dit schooljaar 
 

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 

: IEP 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 

Woe  
t/m 
vr 

17-06 
 
19-06 

 Kamp groep 8 

Do 25-06 : Rapport 2 gaat 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  

 
Bolderkar bouwen! 

  
Heb jij altijd al een keer willen meelopen in de carnavalsoptocht van Didam? Lijkt het je leuk om je eigen 
bolderkar te ontwerpen, te bouwen en te versieren?  
Geef je dan nu, samen met je vrienden, op voor het bolderkarrenproject en loop op zondag 23 februari mee 
in de ‘Mooiste Optocht van de regio’! 
  
Op woensdag 11 december is er een informatieavond aan de Pakopseweg 3 in Nieuw-Dijk. Geef je op voor 
de informatieavond via het mailadres: bolderkaroptocht@gmail.com 
Na afloop van de informatieavond kunnen de bolderkarren ter bruikleen worden meegenomen.  Ook wordt er 
materiaal voor het bouwen van de bolderkar ter beschikking gesteld; denk daarbij aan ballonnen, 
behangplaksel voor papier-maché, verf, kwasten en hout. 
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