
Nieuwsbrief 4 donderdag 25 november  
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
We willen u bedanken voor uw alertheid op signalen van het corona-virus en de communicatie richting 
de leerkracht(en). Complimenten ook voor de kinderen die in de afgelopen periode thuisonderwijs 
hebben gevolgd. Wat fijn dat dit wederom zo goed is verlopen. 
 

Algemene informatie 
Vanaf donderdag 25-11-2021 gelden er aanvullende coronamaatregelen op ons IKC. Via dit schrijven 

willen wij u hiervan op de hoogte brengen.   

Momenteel wordt een nieuw protocol voor het basisonderwijs opgesteld. Daarin staan aanvullende 

maatregelen om de spreiding van het coronavirus te voorkomen. Hieronder vindt u een opsomming 

van de belangrijkste aanvullende maatregelen voor het basisonderwijs die op ons IKC voor u van 

toepassing zijn:  

• Ouders en/of verzorgers komen niet in ons IKC, tenzij het niet anders kan en hiervoor een 

afspraak is gemaakt. Mocht u een afspraak hebben in ons IKC bent u verplicht om een 

mondkapje te dragen. 

• Wij vragen u om zowel binnen als buiten het schoolgebouw 1,5 meter afstand te houden van 

elkaar.  

• Oudergesprekken zullen daardoor online plaatsvinden. Dit zal gebeuren via het Teams-

account van uw kind(eren). Mocht u of uw kind(eren) de inloggegevens niet meer hebben, 

kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.  

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. Sint en Piet vallen op 3 

december onder de gastdocenten.  

• Zowel personeel als leerlingen blijven thuis bij klachten, totdat er een negatieve PCR-

testuitslag van de GGD is ontvangen.   

Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen 

met neusverkoudheid naar school mogen, behalve wanneer zij klachten krijgen als 

benauwdheid, hoesten en/of koorts.   

 Wanneer er een positief getest kind in de groep is, vervalt de uitzondering van het 

snottebellenbeleid en mogen alleen kinderen uit de desbetreffende groep die klachtenvrij zijn 

naar ons IKC.  

• Bij een positieve besmetting van een huisgenoot moet het gehele gezin in quarantaine.   

Externen 

Vakdocenten (bijv. muziek, gym en handvaardigheid), gastdocenten (bijv. gastsprekers, bureau Halt) 

en stagiaires zijn momenteel nog steeds welkom op ons IKC. Dit betekent onder andere dat de gym- 

en muzieklessen door kunnen gaan. Ook behandelingen van externen (bijv. dyslexiebehandeling, 

fysiotherapie, logopedie etc.) zullen voorlopig nog wel plaatsvinden.   

Persconferentie 

Morgen staat er een corona persconferentie gepland door de overheid. Mochten er aanvullende 

maatregelen worden afgekondigd voor het primair onderwijs en de kinderopvang zullen wij u 

daarover informeren. 



Coronabesmettingen in ons IKC 

De afgelopen weken kregen we op ons IKC steeds meer meldingen van positieve testen. De groepen 5 

en 8 zijn vorige week in quarantaine gegaan. Het besluit om een groep in quarantaine te plaatsen, 

gebeurt nadat er meerdere besmettingen in één groep zijn (minimaal 3) en altijd na expliciet advies 

van de GGD. De quarantaine wordt afgekondigd om verdere verspreiding van het virus in de groep, 

maar zeker ook in ons IKC, tegen te gaan. 

Wanneer er een coronabesmetting bij een leerling of leerkracht in de groep van uw kind(eren) is 
vastgesteld, krijgt u altijd en z.s.m. een bericht via Social Schools. Ook de informatie in zo'n bericht is 
samengesteld in samenspraak met de GGD. In groepen waar een besmetting is vastgesteld, geldt dat 
alleen leerlingen die helemaal klachtenvrij zijn naar ons IKC toe mogen komen. 
 
We hebben er alle vertrouwen in dat we met het volgen van de adviezen van de GGD en de 
maatregelen op schoolniveau een zo veilig mogelijke situatie creëren voor alle kinderen. 
 
Alertheid gevraagd bij klachten 
We willen u vragen ook de komende periode extra alert te zijn bij het ontwikkelen van klachten. Dat 
houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve wanneer zij klachten krijgen 
als benauwdheid, hoesten en/of koorts. Twijfelt u of uw kind naar ons IKC mag komen? Neem dan 
contact met ons op. De laatste versie van de beslisboom vindt u op: www.boink.info/beslisboom. 
 
De testuitslag ontvangt u sneller wanneer u een DigiD account heeft aangevraagd. Mocht u dit nog 
niet gedaan hebben, adviseren wij dit alsnog te doen. Bij een negatieve testuitslag kan uw kind sneller 
terug naar ons IKC. 
 
Groepsdoorbroken werken 
We werken de komende periode weer in ‘cohorten’ en we zullen voorlopig niet groepsdoorbroken 
werken binnen ons IKC. Kinderen komen op die manier alleen in contact met kinderen van hun eigen 
groep. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ons IKC op 1 december moeilijker bereikbaar 
Op woensdag 1 december a.s. wordt er een hoogwerker bij een woning op de Pastoor Janssenhof 
geplaatst. De Marsweg en de Pastoor Janssenhof zijn daardoor (tijdelijk) moeilijker of niet bereikbaar.  
 
Schoolfoto’s  
Alle kinderen hebben inmiddels de inlogkaart van de schoolfotograaf ontvangen. De 
actieperiode voor de gratis groepsfoto met bulkorder loopt  tot en met zondag 5 
december. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
helpdesk: vragen@sgoolfotografie.nl.  
 
Welkom (terug) 

Janneke van Alst is terug van haar zwangerschapsverlof en is gisteren weer fijn gestart in 

groep 8. Op woensdag 1 december start Ginger Hazenbrink op ons IKC. We wensen hen 

allebei veel werkplezier toe!  

http://www.boink.info/beslisboom
mailto:vragen@sgoolfotografie.nl


Onderwijsinhoudelijk 
Facultatieve gesprekken en voorlopig schooladvies groep 8 
Zowel de facultatieve gesprekken als de voorlopig schooladviezen van groep 8 worden online 
georganiseerd. U heeft vorige week, via Social Schools, een bericht ontvangen om u in te schrijven 
voor een gesprek, mocht u dat willen. U ontvangt in TEAMS op het account van uw zoon/dochter een 
uitnodiging om online deel te nemen aan het gesprek.  
 
Studiedag 30 november  
Op dinsdag 30 november hebben wij een studiedag gepland, de kinderen zijn vrij. De studiedag staat 
in het teken van beleidsvorming hoogbegaafdheid, zicht op ontwikkeling en het bekijken van 
mogelijkheden tot het vormen van een nieuw rapport. 
 
Sinterklaas (herhaling) 
Vrijdag 3 december is het zover. We hopen dat de Sint onze school weer kan 
komen bezoeken. Alle kinderen gaan eerst naar binnen (dit gezien de huidige 
omstandigheden rondom corona).  Later zullen we de Sint gezamenlijk 
verwelkomen, helaas nog zonder ouders dit jaar.  

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 hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 een enveloppe 
ontvangen met geld 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,- die 
geschikt zijn voor zowel jongens als meisjes. 

Vandaag hebben de peuters en de groepen 1, 2, 3 en 4 de schoen gezet. Morgen hopen we dan 
natuurlijk iets in onze schoenen te vinden. Spannend! 

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

activiteiten zullen gezien de huidige omstandigheden gewoon plaatsvinden in de eigen klas. 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. 

Kerst op ons IKC 
De kerstviering zoals wij deze gepland hadden, kan i.v.m. de huidige maatregelen 
helaas niet doorgaan. We zullen dit op alternatieve wijze gaan invullen. Zodra hier 
meer over bekend is, hoort u dit van ons. 

 

Bivak groep 4 t/m 7 

maandag 16 mei dinsdag 17 mei woensdag 18 mei donderdag 19 mei 

Groep 4 Groep 7 Groep 6 Groep 5 

 

 

 

  



IPC 

Woensdagmiddag 10 november hebben we op een heel mooie manier ons schoolbrede thema: 

“Feest” afgesloten. Wat weken geleden begon met een centrale opening op het schoolplein, eindigde 

met een tentoonstelling in de klassen.  Heel veel kinderen hebben hun ouders/verzorgers of opa's en 

oma's verteld over hetgeen zij geleerd hebben in de weken ervoor. Wat waren de kinderen 

enthousiast en wat vonden we het ook als leerkrachten fijn om weer zoveel mensen in school te zien 

genieten! Hieronder nog een kleine inkijk in elke klas. 

 

 

 

 

 

 

De groepen 1 en 2 leerden over feestelijkheden m.b.t het Rooms Katholieke geloof. 

 

 

 

 

 

 
De groepen 3 en 4 hebben veel geleerd over het Christendom. 

 

 

 

 

 

 
 
Groep 5 leerde voornamelijk over de Islam.    Groep 6 leerde voornamelijk over het Jodendom. 

 

 

 

 

 
 

De groepen 7 en 8 hebben veel geleerd over het Boeddhisme en het Hindoeïsme. 



Nieuws uit de MR 
We delen graag met u de belangrijkste punten uit de afgelopen MR vergadering: 

• Vanaf heden zullen wij als IKC raad werken. Dat betekent dat we kinderen, ouders en 
personeel vertegenwoordigen over de volle breedte van ons IKC. We spreken in de 
vergadering niet alleen over de gang van zaken op de basisschool, maar ook over de 
peuteropvang en de BSO. Om deze vertegenwoordiging goed te kunnen doen, 
een oproep aan u! 
 

o Maakt u gebruik van de peuteropvang en/of de BSO? Dan willen wij graag weten wat 
u/uw kind goed bevalt en waar u verbetermogelijkheden ziet. Denkt u hierbij aan 
onderwerpen als: 

▪ Het aanbod richting de kinderen 
▪ De organisatie van de opvang 
▪ Aansluiting tussen opvang en school 
▪ Faciliteiten in de BSO/ peuteropvang ruimtes 
▪ Etc 

o We horen graag uw mening, dus stuur vooral een mailtje 
naar: mr.ikcdetoorts@liemersnovum.nl 
 

• We willen het schoolplein graag nog verder vernieuwen. De leerlingenraad heeft vorig jaar al 
een prachtig speeltoestel uitgezocht en denkt samen na over hoe het plein nog leuker en 
beter kan. Dit laten we met een gerust hart over aan de leerlingenraad. De IKC raad heeft 
geattendeerd op de voortgang en het indienen van de subsidieaanvraag. 

• Vervanging van leerkrachten bij ziekte is steeds moeilijker te regelen. De directie en het 
bestuur hebben u hier al over geïnformeerd. De IKC raad heeft vragen gesteld hoe we uitval 
van leerkrachten kunnen voorkomen, wat wordt er gedaan aan preventie? Daarnaast is 
nagedacht wat we nog extra kunnen bedenken om ervoor te zorgen dat er geen klas naar huis 
hoeft. We hopen met alle inspanningen van directie en leerkrachten dat de bezetting oke 
blijft! 

• In elke vergadering staan we stil bij de effecten van Corona. Een onderwerp wat weer zeer 
actueel is. Waar het kan, proberen we lessen (van externen, zoals muziekdocenten) en 
evenementen (zoals de feestmiddag van 10 november) door te laten gaan. Soms moeten we 
plannen bijstellen en informeren we u zsm. Ons IKC staat in nauw contact met de GGD en 
krijgt maatwerk advies als het over het omgaan met besmettingen gaat. Deze adviezen volgen 
we op. 

• Tot slot vanuit de IKC raad een compliment aan het team en de werkgroep 
‘levensbeschouwelijke identiteit’. Wat hebben onze kinderen veel geleerd in het afgelopen IPC 
project over religies. We hopen dat ook u de blik verruimende verhalen van de kinderen heeft 
gehoord. De IKC raad heeft gevraagd hoe het onderwerp ‘geloof’ verder terugkomt in het 
lesaanbod en de activiteiten van onze Katholieke basisschool. Het afgelopen IPC project zal 
vaker worden herhaald en ook bij feestdagen is er aandacht voor. In april (de goede week) 
heeft de werkgroep wederom een thema rondom geloof. 

  
Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die te maken hebben met het beleid van school of opvang? 
De IKC raad hoort u graag! U kunt ons mailen op mr.ikcdetoorts@liemersnovum.nl. U mag natuurlijk 
ook de leden (Kim Leijzer, Gerald van der Lee, Tineke Sloot, Sanne Menting, Karen Duis, Martine 
Wenting) benaderen met uw vragen of opmerkingen. Ook de directie is altijd aanspreekbaar als u 
opmerkingen heeft over schoolzaken. U kunt hiervoor Maarten Buiting benaderen via Social Schools. 
  
 

mailto:mr.ikcdetoorts@liemersnovum.nl
mailto:mr.ikcdetoorts@liemersnovum.nl


Voorstellen stagiaires 
Hoi, ik ben Remo Lodewijk, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Zevenaar. Ik zit in het laatste 

jaar van de opleiding Onderwijsassistent op het Graafschap College in Doetinchem. Ik loop 

het eerste half jaar stage bij Tineke in groep 1/2a. Ik ben van plan hierna nog door te gaan 

studeren op het HBO. Ik heb het altijd leuk gevonden om met kinderen te werken, zo heb 

ik al vaker gewerkt met kinderen zoals bij judo, in het zwembad als zwemmeester en als 

kamp coördinator. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen. Dit doe ik bij SV OBW 

in Zevenaar, waar ik met een paar vrienden een vriendenteam heb opgericht.  

 

 
Mijn naam is Evi Engelen. Ik ben 19 jaar en ik woon in Didam. Ik zit in het derde jaar van 
de Pabo, op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het hele schooljaar loop ik stage in groep 
3, bij Mieke en Kim. Ik kijk er erg naar uit om nieuwe dingen te leren in deze leuke groep! 
In mijn vrije tijd ben ik vaak in de turnhal te vinden om les te geven. 
 
 

 
 

Hi! Ik ben Tessa, 25 jaar en ik kom uit Doesburg. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de Pabo 
op Iselinge Hogeschool. Het kan zijn dat u mij al eerder gezien heeft. Ik heb namelijk al 
eens eerder stage mogen lopen bij Inge in groep 1-2 en bij Janneke in groep 7. Afgelopen 
september ben ik begonnen bij Carmen in groep 4, hier zal ik het hele jaar stage blijven 
lopen. Verder werk ik in de weekenden bij de Douglas in Doetinchem. Heel anders, maar 
een heerlijke afwisseling!   
 
 

Mijn naam is Cornell van Eerde en ik ben vorige maand 18 jaar geworden. Ik ben student 
aan Iselinge Hogeschool en doe daar de PABO, daar zit ik nu in het eerste jaar. Ik loop 
sinds de eerste week van september stage in groep 7, bij meester Luuk. Tot en met eind 
januari blijf ik in groep 7 stagelopen op de dinsdag. In de weekenden werk ik bij het land 
van Jan Klaassen. Ook hou ik ervan om muziek te maken, wat goed van pas komt bij deze 
opleiding. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te duiken en heb 2 jaar geleden hiervoor 
mijn brevet gehaald. Mijn stage-ervaring op deze school erg positief. Groep 7 is en hele 
leuke klas, waar ik tot nu toe al veel van geleerd heb.  

 

Mijn naam is Rick Janssen en ik ben 16 jaar oud. Ik houd van fietsen, basketballen, gamen, 
lezen en van mijn hondje Lotje. Ik loop tot en met juni stage in groep 8 op de dinsdag en 
de woensdag. Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding Onderwijsassistent op het 
Graafschap College in Doetinchem. Ik zou graag meer ervaring willen opdoen in het 
begeleiden van kinderen voordat ik naar de PABO ga.  

 
We wensen alle stagiaires een leerzame periode toe.  
 
  



 

 
 
 
 
 

In groep 1/2b kunnen we elkaar vertrouwen. Om ons vertrouwen steeds meer te laten 

groeien, spelen we verschillende spelletjes. Hieronder enkele oefeningen die we al heel 

goed kunnen. 

 

We leren spelenderwijs om elkaar aan te kijken als we met elkaar praten. De opdracht is: Loop rond en kijk 

welke kleur ogen degene heeft die je tegenkomt. En vertel dit tegen elkaar.  

 

 

     

 

 

 

 

 

Kunnen we zo goed samenwerken dat we zelfs een ander kind kunnen optillen? We moeten elkaar natuurlijk 

wel kunnen vertrouwen. Als je (nog) niet durft, hoeft het ook niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep



 

 

 

We staan in een kring. Wie durft er met zijn ogen dicht naar de andere kant van de kring te lopen? We 

vertrouwen elkaar natuurlijk. De kinderen aan de andere kant van de kring zeggen, net voordat het kind aan de 

overkant is, “stop”! Ze pakken het kind voorzichtig vast, draaien het om en duwen het zachtjes weer naar een 

andere kant van de kring. Dat is spannend! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ook zijn we elke dag aan het leren hoe je voor jezelf op moet komen. Soms zitten andere kinderen bijvoorbeeld 

opeens heel dicht tegen je aan.  Als je dat niet fijn vindt, kijken we die kinderen aan en vragen we of ze ermee 

wil stoppen. En we benoemen dan ook waarmee we willen dat ze stoppen. Dit blijft heel erg moeilijk, maar 

door het thuis en op school op dezelfde manier te benaderen, komen we steeds beter voor onszelf op. En ook 

nog op de goede manier; met de witte pet!! 

Dus: "Wil je stoppen met tegen me aan duwen? Dat vind ik niet fijn.” 

 



        

 
 
 
 
We zijn net begonnen met het begrip vertrouwen. Een begrip dat best wel lastig is om uit te 
leggen. Hieronder een aantal voorbeelden wat kinderen hebben opgeschreven toen er gevraagd werd 
naar de omschrijving van vertrouwen.  
 

 
Lotte: Als  je bijvoorbeeld iets zegt, en zegt dat diegene  
           het niet door mag vertellen en hij/zij doet dat toch,  
           dan is diegene niet te vertrouwen.   
 

  
Stijn: Als je iets geeft en dat ze het bijvoorbeeld niet kapot maken. 
  

 
Diede: Eerlijk zijn. 
  

 
Tim: Dat je in iemand gelooft en dat je bijvoorbeeld je geld terug krijgt.  
 

 
Leela: Als je bijvoorbeeld tegen iemand zegt dat je hem of haar opvangt en dat ook doet. Iemand kan  
           dan op je vertrouwen. 
  
  

Daan: Ik vind vertrouwen dat je niet liegt en pest en dat je belofte nakomt en geen   
           geheimen verklapt.  
 

  
Kyano: Helpen, gevoel, vriendschap.  
 

  
Vertrouwen is een veelzijdig begrip. Zoals de kinderen hierboven al geschreven hebben, heeft het vele 
invalshoeken. En is dus op vele situaties van toepassing. Als je het over vertrouwen hebt, dan heb je 
daar wel direct een gevoel bij en weet je wat het betekent. Alleen onder woorden brengen is een stuk 
moeilijker. Met zijn allen kwamen we een heel eind.  

Groep



Het Lagerhuis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kent u het Lagerhuis nog? Een programma waarbij mensen discussieerden over stellingen. Dit hebben 

we ook in de klas gedaan. In het originele programma waren er voor- en tegenstanders. Op school 

hebben we dit gedaan met 3 groepen. Aan de hand van de stelling werd er gediscussieerd of de 

persoon in het fictieve verhaaltje te vertrouwen was.   

‘Een kind vroeg aan de leerkracht wat is vertrouwen? De leerkracht gaf het kind 5 euro en zei: ’Als ik 
het geld vanmiddag van jou terug krijg, dan ben je te vertrouwen.’   
Maar wat nou als het  kind het geld niet terug geeft. Is het kind dan wel te vertrouwen? Hierover 
werd flink gediscussieerd. Met vele argumenten. Ook blijkt dat alles niet zo zwart wit is. Wat nu als het 
kind het vergeten is en de dag erna het geld terug geeft?  We kwamen wel tot de conclusie dat het 
niet makkelijk was om hier duidelijk een ja of nee op te antwoorden.  

  
Vertrouwensoefening  
Ook hebben we een vertrouwensoefening gedaan. Hierbij moest je elkaar optillen en vertrouwen 
dat de ander je goed optilt en niet zou laten vallen. Dit ging erg goed.   
  
  
  
  

 
 
 
 

Petje af voor deze kanjers van groep 7. 

 

 



Hieronder de data van belangrijke dagen voor aankomend schooljaar: 

ma t/m vr 29-11  
03-12 

: Facultatieve 10-minutengesprekken na schooltijd.  
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 

 

  



Bolderkarrenoptocht in de carnavalsoptocht van Didam! 

 

Heb jij altijd al een keer willen meelopen in de carnavalsoptocht van Didam? Zit jij in groep 6 t/m 8 van 
een Didamse basisschool en lijkt het je leuk om, met een groepje vrienden, je eigen bolderkar te 
ontwerpen, te bouwen en te versieren?  

Geef je dan nu, samen met je vrienden, op voor het 
bolderkarrenproject en loop op zondag 27 februari mee in de 
‘Mooiste Optocht van de regio’! 

Op donderdag 15 december is er een informatieavond. Geef je op 
voor de informatieavond via het mailadres: 
bolderkaroptocht@gmail.com 

Je krijgt die avond: 

• Informatie over de deelname aan de bolderkaroptocht 

• tips en trucs voor het maken van een bolderkarcreatie 

• een bolderkar in bruikleen mee 

• gratis materialen voor het versieren van je bolderkar. Denk 
daarbij aan ballonnen, behangplaksel voor papier-maché, 
verf, kwasten en hout. 

Check https://www.youtube.com/watch?v=2tBLWVfAago voor een impressie van voorgaande jaren! 

Op vrijdag 25 februari, wanneer alle scholen in Didam het carnavalsfeest vieren, mag de bolderkar 
mee naar school en wordt deze bewonderd door alle prinsen en prinsessen van de 
carnavalsverengingen! 

De bolderkaroptocht is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welcom en de vier Didamse 
carnavalsvereningingen; De Vrolijke Drammers, De 11jes, De Geinsköp en De Vrolijke Slörpers.  

  

mailto:bolderkaroptocht@gmail.com
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