
Nieuwsbrief 3 donderdag 4 november  
 
Beste ouders/verzorgers,  
 

Het is weer vakantie geweest, we hopen dat uw kind even een weekje heeft kunnen ontspannen.   
De komende tijd is een periode vol bijzondere dagen. We gaan er samen iets moois van maken.  
 
Algemene informatie 

 
Corona-maatregelen 
Op 2 november hebben we de persconferentie nauwlettend gevolgd. We vragen u per 8 november 
binnen ons IKC een mondkapje te dragen en daarnaast zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand te 
bewaren. 

 
Facultatieve gesprekken  
In de week van 29 november t/m 3 december staan de facultatieve gesprekken gepland. Die week 
staat er ook een studiedag gepland. Vandaar dat we hebben besloten om het tijdsbestek voor de 
gesprekken met een week te verlengen en wel t/m 10 december. Er is dan een mogelijkheid een 10-
minutengesprek aan te vragen. Deze gesprekken zijn niet verplicht en vooral bedoeld als u een vraag 
heeft. Het kan ook zijn dat de leerkracht u vraagt om een gesprek in te plannen. Op woensdag 17 
november zetten de leerkrachten de tijden klaar waarop u zich kunt inschrijven. De 10 minuten-
gesprekken vinden na schooltijd plaats. Als uw zoon of dochter 2 leerkrachten heeft dan is de 
leerkracht die op die dag werkt aanwezig. De leerkrachten zorgen onderling voor een goede 
overdracht. Mocht u meerdere kinderen hebben, dan is het handig om rekening te houden met een 
pauze van 10 minuten tussen de gesprekken. Dus plan ze niet achtereenvolgens/aansluitend aan 
elkaar. 

De gesprekken van groep 8 duren 15 minuten. In tegenstelling tot de rest van de school zijn deze 

gesprekken wel verplicht. U ontvangt in dit gesprek het voorlopig schooladvies van uw zoon/dochter.  

Ouders in ons IKC  

Wat fijn dat wij u deze week weer voor het eerst in ons IKC mochten ontvangen. Het team en de 

kinderen waren erg enthousiast. Graag willen wij de ouders uit de onderbouw vragen om 8.25 uur, als 

de bel gaat, de groep te verlaten zodat we om 8.30 uur kunnen starten.  

We zien u graag weer in de week van 29 november!  

 

Nu wij weer ouders in ons IKC mogen ontvangen neemt de frequentie van de weekberichten af. Wij 

hebben schoolbreed afgesproken dat in de week voor iedere vakantie een weekbericht op Social 

Schools wordt geplaatst.  

Onderwijsinhoudelijk  

Woensdag 10 november tentoonstelling IPC  

Woensdag 10 november sluiten we ons IPC-thema af. Wij nodigen u uit op ons IKC.  
Van 15.00 uur tot 16.30 uur kunt u in de klassen kijken naar de leerwanden en er zal een kleine 

tentoonstelling te zien zijn. Er staan verschillende religies centraal: Christendom, Islam, Jodendom, 

Boeddhisme en het Hindoeïsme. De kinderen hebben veel geleerd en ontdekt en zij zullen u veel 
kunnen vertellen die middag! Om de drukte te beperken en 1,5 meter afstand te bewaren, willen wij u 
vragen om met maximaal 2 personen per gezin te komen en een mondkapje te dragen. Wanneer het 
te druk wordt kan het zijn dat u even buiten moet wachten.  



Kanjertraining 

In november vullen de leerkrachten een vragenlijst in over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 

kind. Vanaf groep 3 vullen de kinderen, op hun niveau, ook verschillende lijsten in. Zij moeten o.a. hun 
sociale veiligheid en welbevinden in de groep scoren. Als er bijzonderheden zijn, dan wordt u hierover 

op de hoogte gesteld.  

OPROEP: Mensen gezocht voor de hoofdluiscontroles 

Afgelopen dinsdag en woensdag is er weer een luizencontrole uitgevoerd op ons IKC. 

De controle vindt altijd plaats in de week na een vakantie. We hebben momenteel maar twee ouders 
in de werkgroep en zijn daarom dringend op zoek naar extra hulp bij de luizencontroles! Heeft u een 

paar uurtjes per schooljaar tijd om te helpen? De luizenouders hopen op veel aanmeldingen. De 

eerstvolgende luizencontrole is al bekend en staat gepland op 11 januari. Aanmelden kan bij 
chelsey.tervoert@liemersnovum.nl.  

Sjors Sportief  

Afgelopen maandag hebben de kinderen het Sjors Sportief boekje ontvangen. Deze werd speciaal 
uitgereikt door wethouder dhr. van Halteren aan Lieke Aalberts (groep 8), vanwege het ontwerpen 

van de voorkant van het boekje. Lieke heeft daarmee een sportief klassenuitje naar Aerofitt 
gewonnen. Nogmaals van harte gefeliciteerd!  

De kinderen kunnen zich het hele schooljaar inschrijven voor zoveel activiteiten als zij willen.  

VOL = VOL. Wilt u uw zoon/dochter nog inschrijven, dan kan dit via de Sjors Sportief App en via de 
website www.sjorssportief.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

Week van de techniek 
In de week van 8 november vindt ‘de week van de techniek’ plaats. De kinderen maken op diverse 

manieren kennis met techniek d.m.v. het volgen van een workshop. Door de vele aanmeldingen heeft 

de organisatie uit moeten wijken naar andere weken. In onderstaand schema ziet u wanneer de groep 
van uw kind een workshop ontvangt. Dit beloven leerzame dagen te worden!    

 Wanneer? Wat krijgen zij aangeboden? 

Groep 1/2 Maandag 15 november Groep 1/2 volgt een workshop beeldenbrekers  

Groep 3 Donderdag 11 november  Groep 3 maakt kennis met de alleskunner Photon. 

Groep 4/5 Maandag 22 november Groep 4/5 houdt een robotrace. 

Groep 6/7 Woensdag 10 november  Groep 6/7 volgt een programma met de professoren 
van MAD Science. 

Groep 8 Vrijdag 1 april  Groep 8 maakt een sleutelhanger d.m.v. ambachtelijk 
smeden. 

mailto:chelsey.tervoert@liemersnovum.nl
http://www.sjorssportief.nl/


Kinderboekenweek ‘’Worden wat je wil” 

De Kinderboekenweek is alweer enige tijd voorbij. Wat hebben we genoten van alle extra 

leesactiviteiten. Hieronder het overzicht van de winnaars van de Gouden Griffel en Gouden Penseel: 

Groep 1-2a: Ninthe 
Groep 1-2b: Lisa 
Groep 3: Nova  
Groep 4: Lotte  
Groep 5: Mylana 
Groep 6: Noud 
Groep 7: Fenne 
Groep 8: Anne 
 
 
 
De groepen 5 t/m 8 hebben ook een voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar uit de klas heeft het 
opgenomen tegen de andere groepen in een spannende wedstrijd. Een gedeelde tweede plek voor 
Esther, Wolf en Caroline en een eerste plek voor Anniek. Anniek neemt namens ons IKC deel aan de 
Nationale voorleeswedstrijd van Montferland. We wensen Anniek alvast veel succes! 
 
Sinterklaas  
Vrijdag 3 december is het zover. We hopen dat de Sint onze school weer kan komen bezoeken. Deze 

dag is er geen inloop. We verwelkomen de Sint rond 8:30 uur op het schoolplein. Om ongeveer 8:45 
uur zullen we dan naar binnen gaan. De ouders/verzorgers van de peuters en de kinderen uit groep 

1/2/3 mogen hun kind dan naar binnen brengen. De andere kinderen gaan zelfstandig naar binnen. 
Deze dag mag u uw kind gewoon het fruit en drinken van 10:00 uur en het brood en drinken van 12:00 
uur meegeven. Hetgeen de kinderen op school krijgen, is een extraatje. 

Op vrijdag 19 november krijgen de kinderen van de groepen 5,6,7 en 8 een envelop met geld mee naar 

huis om iets leuks te kopen voor het dobbelspel dat op vrijdag 3 december gespeeld gaat worden. Het 

is de bedoeling dat de kinderen 2 “neutrale” cadeautjes kopen van elk €2,- per stuk die geschikt zijn 

voor zowel jongens als meisjes.  

Op donderdag 25 november mogen de peuters en de groepen 1, 2, 3 en 4 dit jaar de schoen gaan 

zetten. (De groepen 1-2 zetten de gymschoen, groep 3 en 4 en de peuters nemen de schoen vanuit 

huis mee.) De vrijdag erna hopen we dan natuurlijk iets in onze schoenen te vinden! 

Op donderdag 2 december doen de peuters en de groepen 1,2,3 en 4 mee aan een circuit. We gaan 

groepsdoorbroken allerlei activiteiten ondernemen rondom Sint en Piet.  Deze dag hoeven de 

kinderen geen fruit en drinken van 10:00 uur mee te nemen. Wel het brood en drinken van 12:00 uur. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Je doet vervelend. 

• Je speelt de baas. 

• Je doet de hele dag wat je 

zelf wil. 

• Je pest andere kinderen. 

• Je doet boos. 

• Je doet dingen die niet 

mogen. 

• Je maakt kinderen verdrietig. 

• Je maakt fijne en leuke 

grapjes. 

• Je lacht als anderen het 

ook leuk vinden. 

• Je geeft geen benzine aan 

de zwarte pet. 

• Je helpt andere kinderen 

bij het oplossen van 

conflicten. 

• Je lacht anderen uit. 

• Je maakt grapjes, die niet fijn zijn. 

• Uitlachen als iemand bijvoorbeeld valt.  

• Doet mee met kinderen met de zwarte 

pet op. 

• Je geeft benzine aan de zwarte pet. 

• Is soms een vervelend motortje die 

vraagt om benzine. 

• Je doet stoer op een fijne manier. 

• Je hebt ideeën en je doet zelf ook wat. 

• Je neemt graag de leiding, op een fijne 

manier.  

• Je durft veel. 

• Je helpt andere kinderen als ze zelf  

iets niet durven. 

• Je bent snel bang. 

• Je blijft zielig. 

• Je durft niet snel te zeggen wat je 

ergens van vindt.  

• Je bent verlegen. 

• Je speelt niet met anderen mee. 

• Je voelt je eenzaam. 

• Je geeft niet snel je mening. 
• Je probeert dingen die je spannend 

vindt. 

• Je blijft niet zielig. Je speelt met andere 

kinderen mee.  

• Je bent behulpzaam. Je helpt andere 

kinderen. 

• Je bent heel lief. 

 

Groep



 
 

  
 

 

 

 

Kringzit (vertrouwensoefening): 

Ga met je armen over elkaars schouders 

in een kring staan. Ga langzaam op je 

hurken zitten. Kom daarna weer rustig 

overeind. Doe dit zonder elkaar los te 

laten.  



 

  

 

Hoe lossen wij dit op? 

De antwoorden van groep 4 

Dit kan Eefje doen: 

• Eefje moet duidelijk zeggen wat ze niet fijn 

vindt. 

• Als Joost door blijft gaan, dan zegt Eefje 

bekijk het maar. Ze gaat dan fijn ergens 

anders spelen. 

Dit kan Joost doen: 

• Joost moet nu stoppen met wat hij doet bij 

Eefje. 

• Sorry Eefje ik wist niet dat je dat naar vond.  

Hoe voeren wij een gesprek? 
We hebben het in de klas gehad over het voeren van een gesprek. Wat is belangrijk om te doen 

als je met iemand aan het praten bent? Hier de antwoorden van groep 4: 

Zo zitten wij bij het voeren van een gesprek. 

1. Je kijk elkaar aan tijdens het praten. 

2. Je hebt respect voor elkaar. 

3. Je wisselt elkaar af in het gesprek. Niet 

alleen het meisje of het jongetje die aan 

het praten is.  

4. Je praat duidelijk. 

5. Je zit recht. 



  

 



  

 



Hieronder de data van belangrijke dagen voor aankomend schooljaar: 

ma t/m vr 29-11 - 
10-12 

: 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 04-03 : 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 
  


