
Beste ouders/verzorgers,  
 
De vakantie zit er alweer bijna op en maandag 6 september begint het schooljaar weer. Wij hopen dat 
iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie.   
We gaan dit schooljaar flink uitpakken. Hier hebben wij veel behoefte aan na de afgelopen periode.  
We zien ernaar uit om uw kind(eren) maandag weer te zien. 
 
Algemene informatie 
 
Corona 
Het Corona protocol is aangepast, maar er is weinig veranderd. 
Kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het Coronavirus. Kinderen met alleen 
verkoudheidsklachten (loopneus, niezen en keelpijn) mogen wel naar ons IKC. Bij koorts, benauwdheid 
of veel hoesten blijven de kinderen thuis. Bij twijfel kunt u de beslisboom raadplegen. 
Ontwikkelt een kind klachten gedurende de dag, dan nemen we contact op met ouders/verzorgers. 
Het kind gaat dan direct naar huis. 
 
Brengen en ophalen 
Het brengen en ophalen van de kinderen uit de groepen 1/ 2 blijft hetzelfde als voor de vakantie. U 
brengt uw kind(eren) bij de poort. Er staan leerkrachten buiten om uw kind welkom te heten.  
We maken een uitzondering voor kinderen die na de zomervakantie nieuw zijn. Deze ouders mogen 
de eerste dagen hun kind wel naar binnen brengen tot aan de deur van de klas.  
Bij het ophalen mogen de ouders van de kinderen uit de kleutergroepen op het plein wachten tot ze 
er zijn. 
Het brengen en ophalen van de kinderen uit de groepen 3 en 4 blijft ook hetzelfde als voor de 
vakantie. 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gebruiken allemaal de ingang van de bovenbouw. De groepen 5 en 
6 hoeven dus NIET meer door de hoofdingang. 
 
Brengen en ophalen Zonnekinderen 

Wij herhalen hieronder nogmaals de brengtijden: 

KDV van 7.00 uur tot 8.15 uur en na 8.40 uur. 

PSZ kinderen worden om 8.15 uur opgehaald door een van ons. 

Wij doen dit om de 1,5 meter regel in acht te kunnen nemen voor uw en onze gezondheid. 

Positief testen en quarantaine 
Wanneer volwassenen/kinderen immuun zijn, hoeven ze niet in quarantaine bij een besmetting in hun 
omgeving.  
Is er sprake van immuniteit (wat bij de leeftijdsgroep kinderen in het basisonderwijs veel het geval is) 
gaat de klas wel in quarantaine bij een besmetting. Ook bij een besmetting in het gezin gaat het kind 
in quarantaine.  
U wordt geïnformeerd wanneer er in de klas iets aan de hand is en we blijven het advies van de GGD 
volgen. 
We bieden afstandsonderwijs wanneer een kind in quarantaine zit vanaf de tweede dag. 
 
  



Communicatie  
Gesprekken met de leerkracht vinden zoveel mogelijk op ons IKC plaats dus ook de startgesprekken. 
De leerkrachten hebben de tijden opengezet, zodat u zich kunt inschrijven.  
De groepen 1 / 2 houden geen startgesprekken, want zij hebben op andere momenten contact met 
ouders.  
De startgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 hebben dit jaar een iets andere inhoud. 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen een versierde verteltas en een formulier mee naar huis.  
De kinderen mogen voorwerpen in de tas stoppen om over te vertellen.  
 
Daarnaast willen we u vragen om als voorbereiding het formulier thuis samen met uw kind door te 
nemen en mee te nemen naar het gesprek. 
Het voorbereidingsformulier voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is ook vernieuwd. We willen u 
ook vragen om als voorbereiding het formulier thuis samen met uw kind door te nemen en mee te 
nemen naar het gesprek.  
De formulieren vindt u in de bijlage. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te printen, dan krijgt uw 
kind het formulier mee naar huis.   
We hopen op vruchtbare gesprekken, zodat uw kind goed kan starten in de nieuwe jaargroep. 
 
Helaas kan de introductieavond nog niet live plaatsvinden. We kunnen onderling geen 1,5 meter 
afstand houden. Wij informeren u nog over het alternatief. 
 
Wat kan er wel? 

* De kijkochtenden bij de kleuters kunnen weer doorgaan. 

* Er kunnen bij de kleuters weer ouders bij een verjaardag aanwezig zijn. 

* De traktaties hoeven niet perse meer voorverpakt te zijn. 

* Buiten kunnen wij weer lekker met alle kinderen samen zijn. 

* Binnen koppelen we de peuters aan de groepen 1/2a en 1/2b, groep 3 aan 4, groep 5 aan 6 en groep 

7 aan 8. Hierdoor is groepsdoorbroken werken dus ook IPC weer mogelijk. Hierdoor profiteren 

kinderen van elkaars kunnen.  

* De startgesprekken kunnen live doorgaan.  
 

Wat kan er nog niet? 

's Ochtends bij het wegbrengen en 's middags bij het ophalen ons IKC inlopen is niet toegestaan.  

De overheid gaat hier na 20 september iets over zeggen.  

Als de regels niet veranderen hebben wij met het team alternatieven bedacht om u als ouder 

betrokken te houden bij het leerproces van uw kind(eren). Dit zullen wij na de informatie vanuit de 

overheid communiceren.  
 

Samen doen, Samen Toorts 

A.s. maandag starten we het schooljaar met het thema ‘’We pakken uit dit jaar!’’. Deze dag mogen alle 

kinderen als een cadeautje op ons IKC komen. Te denken aan een strik in het haar, cadeaulint om de 

nek, serpentines als oorbellen etc. Op het schoolplein zal GROOTS worden geopend. Hier kunt u bij het 

wegbrengen van uw kind(eren) al een glimp van opvangen. Het is nog een verrassing wat er precies 

gaat gebeuren! Helaas is het voor u als ouder niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen voor 

foto’s en filmpjes zorgen. 

  



Gymmen  
De gymlessen in de Muizenberg gaan weer van start. Alle gymlessen worden dit schooljaar door een 
vakdocent gegeven. Aanstaande maandag is er nog GEEN gymles. 
 
Gymmen groepen 3 en 4 op vrijdag 
De kinderen mogen om 14.05 uur bij de Muizenberg worden opgehaald. BSO kinderen lopen mee 
terug naar school. Broertjes en zusjes uit de kleutergroepen blijven bij de leerkracht, zodat u de tijd 
heeft om uw kind bij de Muizenberg op te halen.  
  

Gymrooster 2021-2022 
 

maandag groep donderdag groep vrijdag groep 

08.30 – 09.15 u 5 08.30 – 09.15 u 5 13.15 – 14.05 u 3 

08.30 – 09.15 u 4 09.15  – 10.00 u  6 13.15 – 14.05 u 4 

10.30 – 11.15 u 7 10.15 – 11.00 u 7  

11.15 – 12.00 u 6 11.00 – 11.45 u 8 

11.15 – 12.00 u 8 

  

 
Protocol medicijnverstrekking  
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.  

Ieder schooljaar moet opnieuw zo’n medicijn formulier ingevuld worden! Hier bent u als ouder 

verantwoordelijk voor, zonder dit (getekende) formulier mogen en kunnen wij niks voor uw kind(eren) 

doen. Wilt u dit zelf in het nieuwe schooljaar, in de eerste week, met de betreffende leerkracht(en) 
indien nodig oppakken. 

Leerkrachten mogen ook niet zomaar een paracetamol aan leerlingen geven. Dit moet altijd in overleg 
met de ouders en ouders moeten hiervoor tekenen.  

 

 
  



Onderwijsinhoudelijk  

Kanjertraining 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Uiteraard gaan wij er als leerkrachten weer alles aan doen 
om er voor en samen met u en uw kind(eren) een prettig schooljaar van te maken. We weten dat de 
eerste schoolweken erg belangrijk zijn voor een groep om een hechte groep te kunnen vormen, 
waarin iedereen zich gezien en geaccepteerd voelt. Daarom noemen we dit de 'Gouden Weken'. In 
deze komende weken hebben we hier extra veel aandacht voor in de groepen. Dagelijks worden er 
kennismakingsspellen gedaan in de klas, om elkaar nog beter te leren kennen. Want: 'bekend maakt 
bemind'. Hoe beter iedereen elkaar kent, hoe meer acceptatie en vertrouwen er is in een groep.  
De 'smileyposter' , de verschillende petten en het bijbehorende gedrag worden weer besproken. 
Mocht u deze uitleg zelf ook eens willen horen, dan is dit een duidelijk 
filmpje: https://vimeo.com/349016296.  
De kinderen denken er in de eerste weken ook over na welk gedrag zij zelf vaak laten zien en welke 
pet daarbij hoort. Ook wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en worden er 
verschillende vertrouwensoefeningen met de groep gedaan. Aan het einde van de Gouden Weken 
worden er in alle klassen 'klassenafspraken' gemaakt, waar iedereen zich aan wil houden het komende 
schooljaar. Zo gaan we samen een plezierig schooljaar tegemoet.  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan een kijkje op de website van de kanjertraining 
(https://www.kanjertraining.nl) of stel uw vraag aan de leerkracht van uw kind(eren). 
 

IPC 
Op maandagmiddag 20 september wordt het thema FEEST centraal geopend.  
Meer informatie volgt in de 1e nieuwsbrief.  
 
EDI 
Vorig schooljaar hebben de leerkrachten zich verder verdiept in het werken met EDI. EDI is het 
Expliciete Directe Instructiemodel. Dit wordt tijdens lessen gebruikt om nieuwe doelen aan te leren. 
Vorig schooljaar zijn de leerkrachten wederom getraind en lag de focus bij spelling. De focus zal 
komend schooljaar op ‘zicht op ontwikkeling’ komen te liggen. 
 
Nieuwsbrieven 
Hieronder treft u een overzicht op welke data de nieuwsbrieven van dit schooljaar uit gaan. 
Dit schooljaar worden er weer groepen uitgelicht. Dit worden de Kanjers van de nieuwsbrief. De 
activiteiten en foto’s zijn dit schooljaar gericht op de Kanjertraining. 

datum nieuwsbrief gekoppelde groep 

vrijdag 3 september nieuwsbrief 1  

donderdag 9 september nieuwsbrief 2  

donderdag 4 november nieuwsbrief 3 groep 4 en groep 1/2 b 

donderdag 25 november nieuwsbrief 4 groep 7 en groep 5 

donderdag 16 december nieuwsbrief 5 groep 8 en 1/ 2 a 

donderdag 20 januari nieuwsbrief 6 groep 6 en groep 3 

donderdag 10 februari nieuwsbrief 7 groep 4 

donderdag 17 maart nieuwsbrief 8 groep 1/2 b 

donderdag 7 april nieuwsbrief 9 groep 5 

donderdag 19 mei nieuwsbrief 10 groep 1/2 a 

donderdag 16 juni nieuwsbrief 11 groep 6 

donderdag 7 juli nieuwsbrief 12 groep 7 en 3 

donderdag 21 juli nieuwsbrief 13 groep 8 

 

  

https://vimeo.com/349016296
https://www.kanjertraining.nl/


Hieronder de data van belangrijke dagen voor aankomend schooljaar: 

ma 
 

01-09 : 
: 

Weer naar ons IKC 
 

wo 15-09 : Vanaf vandaag kunnen startgesprekken gevoerd worden t/m 1 
oktober. 

ma 27-09 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

ma 18-10 : schoolfotograaf 

ma t/m vr 25-10 t/m 29-10 : Herfstvakantie, vrijdag 22 oktober start om 12.00 u de vakantie 

ma t/m vr 29-11  
03-12 

: 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 voor groep 8 

di 30-11 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

vr 03-12 : Sint op ons IKC 

 23-12 en 24-12 : Kerst op ons IKC 

ma t/m vr 27-12 t/m 07-01 : Kerstvakantie, vrijdag 24 december start om 12.00u de 
vakantie. 

di 11-01 : Informatieavond groepen 1/2 

wo 09-02 : Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  

do 24-02 : Rapport 1 gaat mee 

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

di 08-03 : 10-minutengesprekken, deze starten vanaf 17.30u 

do 10-03 : 10-minutengesprekken, 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 
 


