
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 

Nationale voorleesdagen 
Op woensdag 22 januari starten de nationale voorleesdagen. Als IKC De Toorts willen we hier graag de 
nodige aandacht aan besteden. We starten deze dag met een voorleesontbijt. We willen u daarom vragen 
uw zoon/dochter een ontbijtje/drinken mee te laten nemen. Hier mag best wat lekkers in zitten. Daarnaast 
zullen de groepen onderling bij elkaar gaan voorlezen. 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 januari van 08.30 uur tot 08.45 uur zouden wij het leuk vinden als er 
opa’s/oma’s/vaders/moeders/oppas in de groepen komen voorlezen.  
Vanaf morgen, 17 januari, hangt bij elke groep een inschrijflijst. 
We wensen de kinderen heel veel voorleesplezier. 
 
Bosbranden Australië 
Hieronder een bericht namens de kinderen uit groep 7 en 8: 
IKC De Toorts heeft statiegeldflessen opgehaald voor de bosbranden in Australië. 

Wij vinden de situatie in Australië zo erg, dat we elke dag 
na schooltijd op pad zijn gegaan. 
Er zijn nu al 1000 flessen opgehaald en er is geld 
gedoneerd. We hebben nu al meer dan €300,-. 
De helft van de opbrengst gaat naar het Rode Kruis, naar 
de mensen in Australië. 
De andere helft van de opbrengst gaat naar het WNF, om 
de dieren in het gebied te helpen. 
We willen graag nog veel meer flessen ophalen, zodat we 
Australië een toekomst kunnen bieden! 
 
Heeft u geen flessen, maar wilt u wel een bijdrage leveren? 
Geld is natuurlijk ook welkom. 
 

Alvast bedankt! 
Groetjes de kinderen uit groep 7 en groep 8. 
Intussen is gisteren, woensdag 15 jan, de Gelderlander geweest voor een interview.  
Klik op de link hieronder voor meer info. 

https://www.gelderlander.nl/montferland/basisschoolkinderen-didam-zamelen-geld-in-voor-

australie-geen-lege-fles-meer-te-vinden~abf9b4ec/?referrer=https://www.google.com/ 
 
 
Letterfeest 
Op woensdag 15 januari hebben alle kinderen van groep 3 hun  
letterdiploma ontvangen. Het feest begon al vroeg die dag.  
Er werden echte letterpetten geknutseld, een speurtocht gedaan  
er was een high tea met heerlijke hapjes en als klap op de vuurpijl  
was er een ECHTE diploma uitreiking.  
Wat zijn de juffen trots op de kinderen van groep 3!   
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KDV/Peuteropvang en BSO 

Hoi allemaal! 
De peuters zijn deze week begonnen met het thema: Wat trek jij aan? Vorige week zijn we al begonnen met 
woordspinnen maken. Wat hoort er bij de winter en wat trek je aan? Maandag hebben we het thema samen 
met de kleuters geopend. In de gymzaal is nu een echte kleding winkel, daar mogen de peuters samen met 
de kleuters gaan spelen. Tijdens dit thema gaan we veel activiteiten samen doen met de kleuters. Meer 
informatie volgt. 
In de kring zijn we bezig met gekleurde wanten. Welke kleur is het, zoek dezelfde en zoek in de klas 
dezelfde kleur. De volgende kleuren komen aanbod: groen, geel, rood, licht blauw en donker blauw en 
groen.  
We mogen weer allemaal nieuwe kinderen verwelkomen bij ons op de groep: Janne, Jack, Zoe, Floris en 
Noalie. Wij wensen jullie veel speel plezier! 
Groetjes Sandra, Ingeborg en Machteld. 
 
 
Afscheid 
Per 1 februari stoppen de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkster Machteld de Leeuw bij 
Zonnekinderen. 
Daarmee zal ze dus ook niet meer op IKC De Toorts werkzaam zijn.  
We wensen Machteld veel succes met het vinden van een andere baan en we bedanken haar voor de 
samenwerking.  
 

OUDERS 

Even voorstellen.. 
Beste ouders, 
 
Mijn naam is Chelsey ter Voert. Ik ben 20 jaar en kom uit Didam. Sinds maandag 6 
januari ben ik werkzaam op IKC De Toorts, als onderwijsassistente bij beide 
kleutergroepen. Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en vrijdag. Buiten De Toorts, 
ben ik ook werkzaam in een hondenpension. Mocht u nog vragen hebben, mag u deze 
ten allertijden aan mij stellen. 

 
Ik ben Jan Nijkeuter geboren te Emmen in 1972. Inmiddels woon ik samen in 
Zevenaar met mijn partner en twee dochters. Ik heb vele hobby’s maar vooral met mijn handen 
creatief bezig zijn is wel een ding wat ik graag doe. Ik ben dan ook een bezige bij. In mijn vrije tijd 
wandel ik graag met de hond of ben ik voor de pc te vinden. Leuke dingen met het gezin staan ook 
hoog op het verlanglijstje. 
Op 6 Januari ben ik begonnen als conciërge op IKC De Toorts.  
Op maandag ben ik er tot 16u en op dinsdag en vrijdag tot 14u. 
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan en ook op school mijn kwaliteiten te laten zien. Hebben 
jullie vragen stel ze gerust aan mij. 
Groetjes en tot ziens, 
Jan 

 
 
 
Hallo allemaal, ik ben Tessa. 24 jaar en ik kom uit Doesburg.  
Je zou mij al kunnen kennen als stagiaire van groep 1-2B. Hier heb ik van afgelopen september t/m januari 
stage gelopen. Normaal gesproken verander je dan van stage, maar ik heb het geluk om te blijven en in 
februari te starten in groep 7!  
Dit wordt mijn eerste bovenbouw stage waar ik natuurlijk super nieuwsgierig naar 
ben. Ik volg de Pabo op Iselinge Hogeschool in Doetinchem.  
Naast school werk ik in mijn vrije tijd bij de Douglas in Arnhem.  
Mochten er verder nog vragen zijn mag je altijd even binnen komen lopen voor 
een praatje! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
Landelijke onderwijs staking op donderdag 30 én vrijdag 31 januari. 
 

De volgende groepen hebben les  De volgende groepen hebben geen les, deze 
leerlingen zijn vrij  

Groep 1/2b   Groep 1/2a  

Groep 3  Groep 5  

Groep 4  Groep 6  

Groep 8  Groep 7  

 
 
Ontdektuin 
Zoals u wellicht gezien hebt, wordt er nu wekelijks hard gewerkt in de ontdektuin en omgeving. Wat is er tot 
nu toe gedaan:    

• Bloemperken afgezet;   

• Bloembollen gepoot;  

• Vetbollen opgehangen;  

• Voederplanken gemaakt en in de grond gezet;  

• Onkruid getrokken;  

• Blad geharkt;  

• Geveegd.  
De kinderen genieten van het werken in de tuin, zeker nu ze zien dat de vogels hun weg al gevonden 
hebben.    
We zijn heel blij dat Marjan Hendricksen en Mariska Lenderink hiervoor het voortouw hebben genomen.  
Nu zijn we op zoek naar meer ouders die de kinderen willen begeleiden in de tuin.    
In principe wordt er op de maandagen van 08.30 – 09.15 uur gewerkt in de tuin door de groepen 5 t/m 8, 
elke week een andere groep. De hele groep gaat gezamenlijk naar buiten onder de verantwoordelijkheid van 
de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 zijn op een andere manier betrokken bij de ontdektuin.   
  
Wilt u helpen de kinderen te begeleiden, ook als het niet de groep van uw eigen kind betreft, geef u dan op 
bij Inge (1/2b), Mirjam (8) of Liset (6). U kunt ook mailen naar mirjam.vandijk@liemersnovum.nl   
Heeft u nog vragen, dan horen we het graag.  
  

mailto:mirjam.vandijk@liemersnovum.nl
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AGENDA 

Hieronder vast de data van belangrijke dagen voor dit schooljaar 
 

Do 30-01 : Landelijke onderwijs staking.  

Vr 31-01 : Landelijke onderwijs staking. 

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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