
Nieuwsbrief 2 donderdag 9 september  
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat zijn we deze week fijn gestart met alle kinderen. Er hangt een positieve sfeer, de zon schijnt en 
we zien veel vrolijke gezichten. Wat willen we nog meer! 
 

Algemene informatie 
Samen doen, Samen Toorts 

U heeft via Social Schools al kunnen genieten van het spektakel afgelopen maandag. We hebben 

groots uitgepakt. Dit kunnen we natuurlijk niet zonder alle hulp die we van verschillende kanten 

krijgen. We willen Tijs en Bram Jansen bedanken dat zij als olifant op het plein wilden komen om er 

voor de kinderen een olifantastisch jaar van te maken. Daarnaast willen we Ballon Sensation bedanken 

voor de prachtige ballonbogen. Hieronder nog enkele foto’s. 

  



Raamversiering  
We willen de raamdecogroep wederom bedanken voor de prachtige raamversiering. Het ziet er strak 
uit! 

 

Meubilair groepen 6, 7 en 8 
De bovenbouw heeft nieuw meubilair gekregen. De leerkrachten en de kinderen zijn er erg blij mee. 
Hieronder enkele foto’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Speeltoestel  
Heeft u ons prachtige nieuwe speeltoestel al gespot? De kinderen zijn helemaal enthousiast. We 
willen de leerlingenraad van vorig jaar nogmaals bedanken voor hun input. Zonder hen was het 
speeltoestel niet zo mooi geworden.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Teamkamer en directiekamer 
In de teamkamer en in de directiekamer zijn de muren geverfd. Daarnaast zijn er PVC vloeren gelegd. 
Begin oktober komt er op deze plekken ook nieuwe raambekleding en nieuw meubilair.  
 
Slim opgewekt 
Vorige week zijn er zonnepanelen op ons dak geplaatst en zijn alle hallogeen lampen vervangen door 
LED. Wij gaan verduurzamen met Slim Opgewekt. Een organisatie die de duurzame technieken, 
zonnepanelen (en energiebesparende ledverlichting), combineert met een educatief 
bewustmakingsprogramma over duurzaamheid. Er is een scherm in de aula opgehangen. Hier kunnen 
de kinderen volgen hoeveel energie we opwekken. 
Het educatieve programma wordt dit schooljaar gepland. Meer informatie volgt t.z.t. 
 
Algemene ouderavond  
Vanwege alle coronamaatregelen gaat de algemene ouderavond niet door in de vorm zoals u gewend 
bent. Wij nemen net als vorig jaar filmpjes op, om u toch van de juiste informatie te voorzien. Deze 
filmpjes komen dinsdag 21 september online te staan. U ontvangt een link via Social Schools.    
 
Gymdocenten  
We hebben via de NPO gelden gymdocenten voor alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 
aangevraagd. De gemeente regelt de docenten. De kinderen uit de groepen 3 en 4 starten wel met 
een gymdocent. Voor de andere groepen is de gemeente nog druk op zoek. We hopen dat er snel een 
docent wordt gevonden. 
 
Muzieklessen 
De muziekles in groep 4 gaat van start. De muzieklessen in de groepen 5 en 6 nog niet. Er moeten 
vanuit de gemeente nog een aantal zaken worden geregeld. We hopen dat de kinderen snel kunnen 
starten.  
 
  



Zonnekinderen wordt BLOS opvang 

In de vakantie kregen wij het bericht dat Zonnekinderen is overgenomen door BLOS opvang. Wat het 

voor een gevolgen heeft voor de opvang op ons IKC is nog niet duidelijk. Zodra wij meer informatie 

hebben, dan informeren wij u uiteraard. 

Oproepen 
Overblijfhulp gezocht! 

Wij zijn nog steeds opzoek naar een overblijfhulp die samen met onze kinderen naar buiten gaat 

tijdens de grote pauze. Het gaat om een uurtje tussen de middag op de maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag. Uiteraard staat hier een kleine vergoeding tegenover.  

Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om heerlijk in de buitenlucht samen met de kinderen buiten 

te zijn en op te letten of alles soepel verloopt? Neem dan contact op met ons. 

toorts@liemersnovum.nl of bel naar ons IKC op het telefoonnummer: 0316-224069. 

Wij zullen ook een oproep op onze Facebookpagina plaatsen. Zou u die willen delen? Dank u wel! 

 

 

We zijn  op zoek naar ouders die willen helpen  

“luizenpluizen” 
Het is gebruikelijk dat na ieder vakantie de kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. 
Wilt u de werkgroep komen versterken dat bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Mirjam, 
leerkracht groep 7 mirjam.vandijk@liemersnovum.nl 
 
Ontdektuin HULP GEZOCHT..... 
Wie helpt er zaterdag 25 september mee in de ontdektuin? 
Vorig schooljaar hebben we veel energie in de schooltuin gestopt. 
De tuin is op het moment niet toegankelijk voor de kinderen omdat deze redelijk verwilderd is als 
gevolg van Corona en het niet kunnen werken in de tuin. We willen weer trots kunnen zijn op onze 
tuin. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig. 
Op zaterdag 25 september plannen we de eerste werkzaterdag van het nieuwe schooljaar. 
We starten de werkzaterdag om 08.30 uur. Mocht u tijd en/of zin hebben om mee te helpen, dan kunt 
u zich opgeven via mirjam.vandijk@liemersnovum.nl Er wordt gezorgd voor koffie/thee en we sluiten 
af met een gezamenlijke lunch. Uiteraard wordt gedurende de dag de 1,5 meter gewaarborgd. 
Als onze tuin klaar is, gaan de klassen 5 t/m 8 weer in de tuin aan het werk. Het zou fijn zijn dat de 
kinderen begeleid worden door 2 ouders/grootouders per klas. Dat betekent dat als u zich opgeeft 1x 
in de 8 weken op woensdag van 08.30 tot 09.15 (totaal 3 kwartier) helpt met het werken in de tuin. 
Mocht uw kind nog niet in de groepen 5 t/m zitten en toch graag wilt helpen, dan bent ook u van 
harte welkom. De datums volgen nog. Opgeven kan weer via mirjam.vandijk@liemersnovum.nl  
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Gevonden voorwerpen 
Tijdens de startgesprekken liggen de gevonden voorwerpen uitgestald. Loop er gerust even langs!! 
Na de startgesprekken wordt het in de kledingcontainer gestopt.  
 
Biebbezoek groep 3 
Op dinsdag 21 september gaat groep 3 naar de bieb. Hier wordt verteld over het boek Kond van Kim 
Eberwijn. Kond is net zo grappig als zijn gekke naam. Maar is Kond wel echt of bestaat hij alleen op 
papier? En waarom heet hij Kond? Tijdens dit groepsbezoek gaan de leerlingen samen met Pim en 
Maan op ontdekking naar Kond, de kathond. En andere vreemde dieren. 
 

Technoplaza groepen 7 en 8 

Ook dit schooljaar krijgen de groepen 7 en 8 techniekonderwijs in het technieklokaal in Zevenaar. 
TechnoPlaza laat kinderen kennis maken met techniek en wetenschap. De kinderen mogen afhankelijk 
van de opdracht o.a. solderen, programmeren en boren. Daarnaast leren zij veel over duurzaamheid.  
 
Net als vorig jaar bevindt zich het technieklokaal in locatie Zonegge te Zevenaar, zodat de corona-
maatregelen goed te waarborgen zijn. 
 
Op de dagen dat de leerlingen naar het technieklokaal gaan, nemen zij het volgende mee: een 
goedwerkende fiets, een grote tas en een haarelastiekje (bij lang haar). De kinderen hebben op dagen 
dat zij naar het technieklokaal gaan geen gym. 
 

groep 7 groep 8 

donderdag 21 oktober 2021 woensdag 20 oktober 2021 

vrijdag 10 december 2021 dinsdag 7 december 2021 

vrijdag 8 april 2022 dinsdag 5 april 2022 

woensdag 13 juli 2022 woensdag 6 juli 

 

Onderwijsinhoudelijk  

Kanjertraining 

De eerste dagen van de Gouden weken zijn gestart. Goed om te zien dat kinderen veel leren en plezier 

halen uit de groepsvormende activiteiten.  

We hebben vorig schooljaar met het team afgesproken dat we de Kanjer doe bladen frequenter gaan 

sturen. Op de doe bladen staan opdrachten die u thuis eventueel met uw kind kunt uitvoeren. Houd 

Social Schools in de peiling.  

 

IPC 

De eerste studiedag op 27 september staat in het teken van IPC. We gaan verder met het onderdeel 

persoonlijke leerdoelen en leergesprekken. Op maandagmiddag 20 september wordt het eerste 

thema FEEST centraal geopend.  

  



Hieronder de data van belangrijke dagen voor aankomend schooljaar: 

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 
 

  



 

 

 

 

 

Computertypen, Word en Presentaties maken als een basis voor de toekomst! 

Op 22 september 2021 gaan wij starten met de cursus Computertypen/Word/PowerPoint. De cursus is bedoeld 

voor leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8. Wanneer je deze volgt en met succes afsluit krijg je een diploma. 

De cursus bestaat uit 19 lessen (excl. examen) van 60 minuten. Hierin komt van alles aan bod; Je leert o.a. blind 

typen, hoe de computer werkt, mooie opmaak van teksten, tabellen en presentaties maken. 

Een echte investering voor de toekomst! 

Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Inschrijven kan t/m 17 september a.s.! 

Inschrijven kan via onze website; www.deopleidingscentrale.nl 

  



Wegens groot succes organiseert KV de Zwaluwen op vrijdag 17 september wederom 

een MIX training. Alle kinderen van 6 t/m 13 jaar zijn van harte welkom. Deze MIX 

training is geheel GRATIS! We mixen alle leeftijden door elkaar en maken er een gezellig 

sportavondje van. Neem je vrienden en/of vriendinnen mee want ook zij mogen allemaal 

GRATIS meedoen. Iedereen is van harte welkom om te ervaren hoe vet korfbal kan zijn. 

Kom vrijdag 17 september om 18.00 uur in je sportieve outfit bij KV de Zwaluwen in 

Zevenaar. De training eindigt om 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Zien we je 

dan ?! 

Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl 

Groetjes en tot ziens !!! 
Schoolkorfbal 
KV de Zwaluwen 
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