
 

Nieuwsbrief 6 donderdag 20 januari  
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het was en is een gekke periode voor ons IKC.  
De vervroegde kerstvakantie en (oplopende) coronabesmettingen, maar vooral het verlies van juf 
Mirjam was een zeer grote schok. Alle lieve berichten, bloemen, kaarten en mooie woorden; het geeft 
ontzettend veel steun voor Mirjams familie en voor ons als team. We zijn en blijven er voor elkaar: 
Samen doen, samen Toorts. 
 

 

In Memoriam: 
Juf Mirjam 

 
Op 31 december 2021 is onze collega Mirjam van Dijk overleden. Zij was al vanaf 1 januari 1976 

werkzaam in het onderwijs. Al die tijd werkte zij voor de huidige stichting. Op 1 augustus 1995 kwam 
zij op de Toorts werken. 

 
Mirjam heeft altijd voor de groep gestaan en daarnaast is zij ook een aantal jaar intern begeleider 

geweest. Ze kwam heel lang met de fiets uit Gaanderen naar Didam. De afgelopen jaren nam ze de 
allereerste ochtendtrein (het treinpersoneel kende haar goed!) en was dan ook heel vroeg  

op school altijd. 
 

Mirjam had een groot onderwijshart, altijd oog voor de kinderen die iets extra’s nodig hadden en een 
luisterend oor voor ouders die zich zorgen maakten. Mirjam kwam uit een zeer muzikale familie. Ze 

speelde in haar eerste jaren bijna dagelijks accordeon in de klas, later speelde ze voornamelijk 
blokfluit. Ze was gul, wilde alles delen met iedereen. Haar zelfgebakken gevulde speculaas voor het 

hele team was legendarisch lekker. Als je dat tegen haar zei, kon het zomaar gebeuren dat ze de dag 
erna een extra stuk voor je meenam voor thuis. 

 
Ze wist een speciale sfeer te creëren in haar groep. Wat (oud-)leerlingen vooral noemen is dat ze het 
heerlijk vond om voor te lezen met gekke stemmetjes, “De heksen” van Roald Dahl was haar favoriet. 
Ze vertelde de kinderen dat ze ’s nachts door het leven ging als Majrim, de heks. Vervolgens gaf ze de 

groep een “heksendictee” waarbij ze alle woorden in spiegelbeeld liet opschrijven. Ook haar 
“denksnoepjes” worden door alle kinderen genoemd. Deze speciale herinneringen zullen veel       

(oud-)leerlingen ongetwijfeld herkennen en nooit meer vergeten. 
 

Mirjam was een icoon voor onze school en ook daarbuiten. Ze zal door velen gemist worden! 
 
 

 

 

 

  



 

 
Op ons IKC hebben diverse activiteiten plaatsgevonden rondom het overlijden van juf Mirjam.  
In de ontdektuin is een notenboom geplant in het bijzijn van groep 7. Deze boom staat op een 
prominente plek in de tuin zodat we hem goed kunnen zien en zodat oud-leerlingen en ouders er ook 
vanaf het pad zicht op hebben. Alle groepen hebben stenen beschilderd om in de ontdektuin neer te 
leggen. Aan de notenboom komen kaartjes te hangen, geschreven en getekend door de kinderen van 
ons IKC. In de klassen zijn herinneringen besproken over juf Mirjam, dit ging gepaard met een lach en 
een traan. Uit veel verhalen bleek maar weer hoe bijzonder juf Mirjam was en welke grappige streken 
zij uithaalde.  
 
Zowel in het lokaal van groep 7 als op het leerplein van de bovenbouw zijn gedenkhoekjes ingericht. 
Alle groepen zijn hier samen met hun leerkracht even wezen kijken. Veel kinderen hebben een mooie 
kaart geschreven of een tekening gemaakt. De leerlingen van groep 8 hebben voor bij de gedenkhoek 
mooie vlinders en troostknuffels gemaakt. Waarschijnlijk heeft u het al gezien; de ramen van ons IKC 
zijn prachtig versierd met hartjes voor juf Mirjam. Wij willen de decoratiegroep hier heel erg voor 
bedanken.  
 
In groep 7 wordt natuurlijk extra stilgestaan bij het verlies van juf Mirjam. De ouders/verzorgers van 
de kinderen uit groep 7 hebben ter nagedachtenis aan juf Mirjam een waxinelichthouder geschonken. 
Bedankt voor dit prachtige gebaar! 

 
   



 

Algemene informatie 

Corona 

Landelijk loopt het aantal coronabesmettingen flink op, helaas ook binnen ons IKC. Er zitten 
verschillende groepen thuis in quarantaine. We merken dat ouders/verzorgers de signalen van hun 
kind serieus nemen en direct een zelftest doen. Dat is fijn. Hierdoor kunnen we snel handelen. Indien 
uw zoon/dochter positief getest is op corona en u hiervoor belt, zullen wij u de volgende vragen 
stellen: 

• Heeft uw kind klachten. Zo ja: vanaf wanneer? 

• Wanneer was uw kind voor het laatst op school? 

• Wanneer is de (zelf)test gedaan? 

• Mag de naam van uw kind genoemd worden bij de communicatie naar de andere ouders van 
de groep van uw kind? 

Op deze manier hopen wij u tijdig en volledig te informeren over de besmettingen in de klas. 
 

Rapporten en 10-minutengesprekken 
Op 24 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt u er aan denken dat de 
rapporthoesjes weer mee naar school genomen worden? Alvast bedankt. Op 8 en 10 maart vinden de 
10-minuten- en adviesgesprekken plaats. U kunt zich hiervoor inschrijven van 2 t/m 6 februari. 
Hierover ontvang u nog een bericht via Social Schools. 
 

Studenten 
De komende periode zullen er twee nieuwe pabostudenten stage lopen op ons IKC. Luca Tiemessen 
zal stage gaan lopen in groep 5 en Jasper Giesen in groep 6. Wij wensen de studenten een fijne 
stageperiode toe! 

 

Warme kledingdag  
Op vrijdag 11 februari is het warme kledingdag. Hier doen we als IKC De Toorts graag aan mee, om 

kinderen bewust te maken van de klimaatveranderingen. Deze dag zal de verwarming op school 2 

graden lager staan. Dus: verwarm jezelf, niet de wereld en doe warme kleding aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Onderwijsinhoudelijk  
 
De hoofdmeting 
Op maandag 17 januari zijn we met de hoofdmeting gestart. De komende weken maken de leerlingen 
diverse LOVS-toetsen. De uitslagen van de hoofdmeting kunt u vinden in de grafieken die met het 
rapport worden meegegeven. 
 

Studiedag 9 februari 
Op woensdag 9 februari staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn dan vrij. Het team zal zich 
verder verdiepen in meer- en hoogbegaafdheid.  
 

IPC 
Groepen 1 en 2: 

De groepen 1 en 2 zijn deze week begonnen met het thema: “Ik kom je helpen.” Bij groep 1/2a zat 
Henkie tussen de ovendeur en had bloed aan zijn hoofd. Gelukkig is er een "meldkamer” op school 

ingericht en konden de kinderen zo hulp inroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2b is thuis in quarantaine ook al begonnen met het thema. Volgende week hopen we weer 

op school hiermee verder te gaan. Er zijn al mindmaps gemaakt. Een andere opdracht voor thuis was: 

maak een foto en laat daarop zien wie er gewond is en wat er gebeurd is. Janne viel van het trapje. 
Gelukkig was dokter Lucas in de buurt. 

  



 

 

 

Groepen 3 en 4: 
Groep 3 en 4 zouden beginnen met het 

thema: "Van top tot teen”. Omdat groep 

4 in quarantaine zat, heeft groep 3 alvast 

een start gemaakt.  Op maandag 17 

januari is groep 3 begonnen met een 
modeshow van de juffen. Hierbij werd er 

van top tot teen vertelt wat de juffen 

aan hadden. Daarna mochten de knuffels 
van de kinderen over de catwalk en 

werden de knuffels uitgebreid 

omschreven. Grootte, kleur, patroon, 

materiaal etc. 

 

 

 
 

Groepen 5 en 6: 
Groep 5 en 6 zijn gestart met het thema: “Schilderijen, foto's en 

afbeeldingen” d.m.v. het oplossen van puzzels. De stukjes van de 

puzzels moesten eerst goed bestudeerd worden. Toen mochten de 

puzzels gemaakt worden. Er ontstonden allemaal soorten 

afbeeldingen, foto's en schilderijen. Daarna werd er samen overlegd 

wat de kunstenaar met het kunstwerk wilde zeggen en er werd 

besproken wat er precies op het kunstwerk te zien was. 

Aankomende week wordt er verder bekeken en besproken wat 
kunst precies is. 

 

Groepen 7 en 8: 
De groepen 7 en 8 zijn gestart met het thema: “De prijs van vooruitgang”.  
We hebben met het startpunt stellingen besproken zoals: 
- Vooruitgang met uitvindingen betekent achteruitgang voor het milieu. 
- De ene uitvinding is veel belangrijker dan de ander.  

- Nu is alles beter dan vroeger. 

- Alle uitvindingen beginnen met een probleem dat opgelost moet worden. 
 

Daarna gingen de kinderen als echte uitvinders aan de slag en hebben zij een 
uitvinding ontwikkeld bij een aangegeven probleem. Wat een mooie creatieve 

creaties hebben zij laten zien! 

De komende tijd  gaan de kinderen zich verder verdiepen in welke 
‘prijs’ er wordt betaald voor uitvindingen gericht op een comfortabel 

leven. 



 

Hieronder de data van belangrijke dagen voor aankomend schooljaar: 

wo 02-02 t/m 06-02 : Inschrijven voor 10-minuten- en adviesgesprekken 

wo 09-02 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

do 24-02 : Rapport 1 gaat mee 

ma t/m vr 28-02 t/m 04-03 : Voorjaarsvakantie, vrijdag 25 februari start om 12.00u de 
vakantie 

di 08-03 : 10-minuten- en adviesgesprekken, deze starten vanaf 17.30u 

do 10-03 : 10-minuten- en adviesgesprekken, deze starten vanaf 17.30u 

do, vr + ma 14-04, 15-04 en 
18-04 

: Studiedag LiemersNovum, Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, 
alle kinderen vrij 

wo en do 20-04 en 21-04 : IEP toets groep 8 

vr 22-04 : Sportdag IKC De Toorts tot 12u, daarna zijn alle leerlingen vrij 

ma t/m vr 25-04 t/m 06-05 : Meivakantie  

ma t/m vr 16-05 t/m 20-05 : bivakweek 

wo 25-05 : Schoolreis groep 1 t/m 3 

do + vr 26-05 + 27-05 : Hemelvaartsdag en de vrijdag erna vrij 

wo t/m vr 01-06 t/m 03-06 : Kamp groep 8 

ma 06-06 : Tweede Pinksterdag 

di t/m vr  07-06 t/m 10-06 : Avond4Daagse Didam 

ma 04-07 : Presentatieavond  

do 07-07 : Rapport 2 mee 

vr 08-07 : Studiedag, alle kinderen vrij 

wo 13-07 : Juffen/meesters dag 

di 19-07 : Musical groep 8 

do 21-07 : Doordraaimiddag 13.00u-14.00u, kennismaken met de 
leerkracht(en) van volgend jaar. Ook nieuwe kinderen worden 
uitgenodigd. 

vr 22-07 : Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vakantie 

ma t/m vr 25-07 t/m 02-09 : Zomervakantie  

ma 05-09 : Weer naar school 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kanjers van de nieuwsbrief 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Volgens de kinderen uit groep 3 hoort dit echt bij kanjertraining: 

 
Morris: elkaar vertrouwen en iedereen mag meedoen 

                                     Sophie: massage geven aan elkaar 
Jip: de oefening ‘blind lopen’ 

Fille: lief zijn voor elkaar 
Pepijn: de petten 

Lot: de kanjerverhalen 
 

Bob: de oefening ‘achteruit laten vallen (de plank)’ 
 

Boaz: de oefening ‘de wasstraat’ 
James: als iemand praat kijk je elkaar aan 

                                                              
Maud: als een ander praat moet je stil zijn 

 
Stef: elkaar helpen 

Jule: lief/aardig zijn tegen elkaar 
Koen: niet de baas spelen. We doen allemaal mee! 

                                   
Lizzy: we werken samen 

Milan: je lacht elkaar niet uit. 
Nova: samen spelen 

Melina: elkaar tips en tops geven 
 

Anne-Sophie: we kunnen elkaar complimenten geven 
           

            Dex: afspraakjes maken met inhaken 
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Wellicht heeft u de laatste tijd kinderen uit groep 3 ingehaakt de school uit zien komen. In de 

coronatijd is het soms lastig om speelafspraakjes te maken en het is spannend om initiatief 

te tonen om eens met iemand anders te gaan spelen. We hebben met de kinderen van 

groep 3 geoefend hoe ze afspraakjes kunnen maken. Dit doen ze door in te haken en ze 

laten de armen pas los als er een afspraakje staat (dit hoeft natuurlijk niet dezelfde dag te 

zijn). Er zijn al heel wat nieuwe ‘speelcombinaties’ voorbij gekomen. 
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