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GROEPSACTIVITEITEN
Meester Felix BEDANKT voor de leuke voorstelling
Afgelopen woensdag heeft meester Felix alle kinderen, voor zijn afscheid, een voorstelling cadeau gegeven
van Jumbo. Wat was het gezellig en leuk! Meester Felix en Jumbo BEDANKT!
Musical groep 8
Maar liefst drie keer hebben onze schoolverlaters hun musical “Bende op de camping’” ten tonele
gebracht in onze hal. Groep 8 heeft haar uiterste best gedaan om een fantastische uitvoering op de planken
te zetten. Zij hebben hun zang-, dans- en acteertalent volop laten zien. We zijn dan ook ontzettend trots op
ze.
Na de musical hebben alle kinderen een persoonlijk cadeautje gekregen van het team, een USB stick
voorzien van ons IKC logo en een roos van de Ouderraad. Ook hebben de kinderen hun portfoliomap
cadeau gekregen met daarin ook een mooie foto van alle groep 8 leerlingen. Daarna werd het afscheidsfeest
voor de kinderen en ouders buiten voortgezet. Groep 8 heeft de school nog een mooi cadeau gegeven, een
prachtige tegel voor op de speelplaats. Het was een bijzondere avond. We wensen onze schoolverlaters
veel succes op het voortgezet onderwijs.
Groep 8 kids make business
Groep 8 is dit jaar weer druk bezig met het
project Kids Make Business.
Ze waren dinsdagavond 26 juni het personeel

van het pop-up restaurant. Zij hebben voor
het project producten ingekocht en gekookt
voor hun ouders. De winst gaat naar het
goede doel, KWF. Wat een topavond!!
Gymrooster
Hieronder vindt u voor schooljaar 2018-2019 het gymrooster met de dagen en de tijden.
Zoals u ziet beginnen sommige groepen om 8.30 uur. We willen u vragen om er voor te zorgen dat uw
kind(eren) niet voor 8.15 uur bij de Muizenberg aanwezig is/zijn. Dit i.v.m. toezicht en klaarzetten materialen.
De kinderen moeten in de Muizenberg gymmen op schoenen met witte zolen.
Wilt u hier rekening mee houden. Alvast bedankt.
NB. Op maandag 20 augustus, de eerste schooldag, gaan we nog NIET naar de gym.
maandag
8.30u - 9.15u

GROEP
5

donderdag
8.30u - 9.15u

GROEP
5

8.30u – 9.15u
10.30 – 11.15u
11.15 – 12.00u
11.15 – 12.00u

4
7
6
8

9.15u - 10.00u
10.15 – 11.00u
11.00u – 11.45u

6
7
8

vrijdag
13.15u – 14.15u

GROEP
3

13.15u – 14.15u
4
De kinderen van groep 3 en 4
kunnen om 14.15u opgehaald
worden bij de Muizenberg.
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Zwemmen voor volgend schooljaar groep 3
Groep 3 gaat op alle ONEVEN weken op maandag zwemmen.
De start is op maandag 28 augustus, in week 35. Het zwemmen is van 13.15u tot 14.00u.
Willen de ouders, verzorgers die hun kind(eren) bij De Hoevert op komen halen, daar om 14.15u zijn.
(Nb. Groep 4 heeft geen schoolzwemmen meer, maar gaat 2x in de week gymmen.)
Zwemrooster (groep 5 t/m 8)
De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit schooljaar enkele keren op donderdag zwemmen (i.p.v. gymmen).
De data worden in de eerste nieuwsbrief gecommuniceerd.
Samen Doen Samen Toorts
Op maandag 20 augustus beginnen we het nieuwe schooljaar weer heel speciaal met

Samen Doen Samen Toorts.
Het thema dit jaar is: “We stappen samen het nieuwe schooljaar in”. Deze dag staat geheel in het teken van
samenwerkingsactiviteiten en het werken aan een goede sfeer in de groep. Want op een school waar de
sfeer goed is kan ook prettig gewerkt worden!
We nodigen u van harte uit om maandagochtend 20 augustus het schooljaar gezellig met een kopje
koffie/thee te beginnen. De kinderen gaan vervolgens naar hun nieuwe groep. Er is deze dag GEEN inloop!
We hopen er een gezellig schooljaar van te maken. Voor nu wensen we u alvast een hele fijne vakantie toe.
KDV/Peuteropvang en BSO
Zomervakantie 2018, coachdagen
De zomervakantie komt eraan. Hieronder is een overzicht van de coachdagen. U kunt zien op welke dag
welke pijler centraal staat en wat het thema is.
Datum
Pijler
Thema/bijzonderheden
Dinsdag 17 juli
Sport
Survival
Donderdag 19 juli
Cultuur
Festi-feestje
Maandag 23 juli
Natuur
De kleine indiaan op zoek naar de
gouden schat!
Vrijdag 27 juli
Sport
Beachsport
Donderdag 2 augustus
Sport
Tennis
Maandag 6 augustus
Cultuur
Heel Zonnekinderen bakt
Dinsdag 7 augustus
Multimedia
MultiMediaMarkt-Experience
Woensdag 8 augustus
Natuur
Slootjesdag

OUDERS
Bereikbaarheid in de vakantie
Mocht u voor dringende zaken iemand van school in de vakantie willen bereiken, dan kan dit per mail:
info@detoorts.nl of u kunt contact opnemen met Marjolein Wenting, directeur 06-52539839.
Laatste werkdag op de Toorts van juf Eva
Gisteren heeft juf Eva in de aula al veel ouders en kinderen een hand mogen geven. Wat fijn dat ze zoveel
complimenten heeft gekregen. Gisteravond heeft het team met een heerlijk etentje afscheid genomen van
Eva. Wat was het mooi dat ook zij over de rode loper het applaus in ontvangst kon nemen.
We wensen Eva heel veel succes en plezier op BS de Trompetter.
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Allerlaatste werkdag van meester Felix
We willen iedereen bedanken voor alle hulp bij het organiseren van de laatste werkdag van meester Felix.
Wij wensen hem, samen met Frida, zijn gezin, familie en vrienden een hele gezonde en gezellige toekomst
toe!

-

Nieuws uit de MR: nieuwe leden!
De afgelopen MR vergadering stond het aan- en aftreden van onze leden centraal:
Eva Bathe nam als personeelslid van de MR afscheid. Zoals u inmiddels weet heeft zij een nieuwe baan
gevonden. We namen afscheid van haar. Ook binnen de MR zal zij worden gemist als een gewaardeerd lid!
We wensen Eva heel veel succes met haar nieuwe uitdaging op basisschool De Trompetter.
Esther Hendriksen nam als ouderlid afscheid van de MR. Haar zittingstermijn loopt eind van het schooljaar
af en zij heeft besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. We bedanken Esther voor haar jarenlange
betrokkenheid bij de MR en haar uitstekende voorzitterschap. Ook van Esther namen wij afscheid tijdens de
afgelopen vergadering.
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Nieuwe personeelsleden:
We zochten een opvolger voor Eva en dit is binnen het team besproken. We zijn erg blij dat we op het
enthousiasme van maar liefst twee leerkrachten kunnen rekenen: Sanne Duis en Kim Leijzer zullen vanaf
het nieuwe schooljaar aantreden als personeelsleden van de MR. We heten hen van harte welkom.
Nieuwe ouderleden:
U heeft een aantal weken geleden uw stem mogen uitbrengen op een nieuw ouderlid binnen de MR. Carlo
Kluitman stelde zich opnieuw verkiesbaar. Daarnaast toonden Koen Steffanie en Karen Duis hun interesse
als nieuw ouderlid. Allereest bedankt voor uw reacties: 43% van de ouders hebben het stembiljet ingevuld
weer ingeleverd.
Uit de stemming blijkt dat Koen helaas te weinig stemmen heeft gekregen om in de MR te komen. We
bedanken Koen voor zijn interesse en kandidaatstelling.
Omdat we volgend schooljaar 3 leerkrachten (Sanne Duis, Kim Leijzer en Mieke Bongers) in de MR hebben,
kunnen we 2 ouders erbij benoemen in de MR. Daarom heten wij vanaf komend schooljaar Karen Duis en
Carlo Kluitman (opnieuw) van harte welkom in de MR.
Vertrek Marjolein Wenting
De MR is persoonlijk door Marjolein geïnformeerd over haar vertrek als directeur op de Toorts. We gunnen
haar de nieuwe stap die zij gaat maken en wensen haar heel veel succes. Natuurlijk zullen we haar missen!
Als MR hebben wij ten alle tijden een prettig en open contact met haar gehad en hebben we haar bijzonder
gewaardeerd om haar betrokkenheid bij de Toorts; ze heeft echt veel werk verzet!
De MR heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe directeur. Inmiddels hebben wij met Toon Geluk
(voorzitter stichting Liemers Novum) een gesprek gehad, waarin wensen en mogelijkheden zijn besproken.
Als MR zullen we ons uiterste best doen om ons adviesrecht te benutten, zodat de opvolging van Marjolein
zo goed mogelijk ingevuld wordt.
Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die te maken hebben met het schoolbeleid? De MR hoort u
graag! U kunt ons mailen op mr.ikcdetoorts@liemersnovum.nl. U mag natuurlijk ook de MR leden (Mieke
Bongers, Kim Leijzer, Sanne Duis, Carlo Kluitman, Karen Duis, Martine Wenting) benaderen met uw vragen
of opmerkingen.
We wensen u een hele fijne zomervakantie!
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.
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Ouderraad en medezeggenschapsraad bedankt!
Aan het einde van het schooljaar is een dankwoord aan de leden van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad op zijn plaats. Zonder deze hulp zijn veel activiteiten gedurende het
schooljaar niet mogelijk. Ouderraad en medezeggenschapsraad bedankt voor de hulp en
voor het meedenken gedurende het afgelopen schooljaar. We doen ook volgend schooljaar
weer graag een beroep op jullie!
TSO medewerksters bedankt!
We willen ook de TSO-medewerksters, Anja, Janilla en José bedanken die ook dit schooljaar de kinderen
hebben begeleid tijdens de pauze na de lunch. We zijn hier erg blij mee. Het is ons opgevallen dat er heel
fijn wordt buiten gespeeld door de leerlingen.
Belangrijke data voor schooljaar 2018-2019
U krijgt van ons in de eerste week van het schooljaar, via Digiduif, een kalender met alle belangrijke data en
activiteiten. Deze data zullen we aan het begin van het schooljaar ook in de kalender van digiduif invullen.
Voor u zijn in ieder geval de data onderaan deze nieuwsbrief van belang. Dit zijn voornamelijk de
studiedagen en vakanties, overige dagen/activiteiten vindt u na de vakantie in onze kalender.
AGENDA
Do

05-06

:
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06-07
09-07

:
:

Ma
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20-08
04-09

:
:

Ma
t/m
vrij
Di
Ma
t/m
vrij
Vrij
Ma
t/m
vrij
Vrij
Ma
t/m
Vrij
Wo
Do
Vrij
Ma
t/m
vrij
Wo
Ma
t/m
vrij
Vrij
Ma
t/m
vrij
Wo
Vrij
Vrij
Ma
t/m

10-09
t/m
05-10
11-09
08-10
t/m
12-10
12-10
15-10
t/m
19-10
16-11
26-11
t/m
30-11
05-12
20-12
21-12
24-12
t/m
04-01
30-01
25-02
t/m
01-03
01-03
04-03
t/m
08-03
27-03
12-04
19-04
22-04
t/m

:

Doordraaimiddag 13.00u-14.30u, kennismaken met de leerkracht(en)
van volgend jaar, ook de nieuwe kinderen worden uitgenodigd
Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur vakantie
Zomervakantie

17-08
Weer naar school, Start met Samen Doen Samen Toorts
Introductieavond/kennismakingsavond, tevens Algemene Ledenvergadering OR en
informatie van de MR
Startgesprekken worden in deze periode gevoerd

:
:

Studiedag, alle kinderen vrij
Bivak voor de groepen 4 t/m 7, meer informatie volgt in het nieuwe schooljaar. Ieder
groep zal één nacht op de locatie verblijven.

:
:

Tot 12.00 uur naar school, start Herfstvakantie
Herfstvakantie

:
:

Studiedag, alle kinderen vrij
In deze week vinden de facultatieve 10-minutengesprekken plaats en de voorlopig
adviesgesprekken groep 8

:
:
:
:

Sinterklaas
Kerst op school
Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie
Kerstvakantie

:
:

Studiedag, alle kinderen vrij
In deze week worden de adviesgesprekken gevoerd en de 10-minutengesprekken

:
:

Carnaval op school, tot 12.00 uur naar school
Voorjaarsvakantie

:
:
:
:

Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij
Koningsspelen/sportdag, tot 12.00 uur naar school
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij
Meivakantie (incl. Pasen), alle kinderen vrij
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vrij
Do
en
vrij
Do
en
vrij
Ma
t/m
do
Vrij
Ma
Ma
Ma
Do
Vrij
Ma
t/m
vrij
Ma

03-05
16-05
en
17-05
30-05
en
31-05
03-06
t/m
06-06
07-06
10-06
24-06
01-07
04-07
05-07
08-07
t/m
18-08
20-08

:

Team 2-daagse, alle kinderen vrij

:

Hemelvaartsdag en vrijdag erna, alle kinderen vrij

:

Avond4daagse

:
:
:
:
:
:
:

Groepen 1-2 vrij
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Musical groep 8
’s middags doordraaimoment
Tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie
Zomervakantie

:

Weer naar school

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Folkers, unitleider
Marjolein Wenting, directeur

Het team wil u hartelijk danken voor uw steun en vertrouwen in het afgelopen schooljaar. U heeft
ook dit schooljaar niet getwijfeld aan onze goede bedoelingen en positieve intenties. Samen met u
hebben we gekeken naar wat het beste is voor uw kind(eren). Daarnaast hebben we ook dit
schooljaar weer zeer regelmatig gebruik kunnen en mogen maken van uw hulp op allerlei terreinen,
waarvoor onze dank.
Wij hopen ook het volgende schooljaar op u te kunnen en mogen rekenen en wensen u samen met
uw kind(eren) de vakantie toe die u zich het liefst wenst. (Liggen, hangen, eten, wandelen, fietsen,
lezen, duiken, zwemmen, zonnebaden, genieten van een lekker kopje koffie, stappen, u zegt het maar
en vooral doet het maar).
De kinderen (en uzelf natuurlijk ook) hopen we maandag 20 augustus weer gezond en uitgerust te
mogen begroeten. We zullen iedereen muzikaal inluiden en kleurrijk verwelkomen.
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