
Nieuwsbrief 5 donderdag 16 december  
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat vliegt de tijd…  
Sinterklaas is het land uit en de kerstverlichting hangt wellicht in- en rondom uw huis. Het is de 
mooiste tijd van het jaar, maar helaas kunnen we het ook dit jaar niet doorbrengen zoals we gewend 
zijn. Ondanks alle maatregelen en het vooruitzicht van de vervroegde kerstvakantie, proberen we 
samen iets moois te maken van de laatste schooldagen van 2021! 
 

Het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad wensen u alvast fijne kerstdagen 
en een goede jaarwisseling toe! 

 
 

Hieronder de data van belangrijke dagen voor aankomend schooljaar: 

vr 17-12 : Kerst op ons IKC 

ma t/m vr 20-12 t/m 07-01 : Kerstvakantie, vrijdag 17 december start om 14.15u 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 



Algemene informatie 
Corona 
Gisteren heeft u hierover via Social Schools een apart bericht ontvangen. 

 
 
Babynieuws 

Hieperdepiep hoera! Op 29 november is Joes Theeuwes, de zoon van juf Sanne, geboren. 
Wij wensen Sanne, Per, Bas, Jip en Suus heel veel geluk toe met hun lieve zoon en broertje! 
 

 
Kerstkaarten niet op school uitdelen 
We hebben de afgelopen week vaak de vraag gekregen of kerstkaarten op school uitgedeeld mogen 
worden. Dit is, net als (verjaardags)uitnodigingen, niet de bedoeling. We willen u vragen de kaarten 
samen met uw zoon/dochter bij vrienden/vriendinnetjes in de brievenbus te doen.  
 

 
Kerstversiering 
Ons IKC is weer omgetoverd tot een gezellige kerstsfeertje. 
We willen de OR en decogroep heel erg bedanken voor al het werk!  

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sinterklaas  
We hebben genoten van een geweldig 
sinterklaasfeest. Wat ontzettend fijn dat Sinterklaas 
en zijn pieten dit jaar onze school weer bezocht 
hebben. Het was een dag vol gezelligheid, dansjes en 
plezier! Ook in de bovenbouw was het dobbelspel 
een groot succes. Wij danken Sinterklaas en zijn 
pieten voor hun komst, evenals de ouderraad voor al 
hun hulp.  

 
 
Kerst  
Helaas zal kerst dit jaar anders gevierd worden dan anders. Desondanks willen we er voor de kinderen 

een mooie tijd van maken. Daarom staat er deze periode een wensboom centraal in de aula van ons 
IKC.  
 

Hoe werkt de Wensboom? ‘Wie goed doet goed ontmoet’ zegt een bekend 

spreekwoord en dat past helemaal bij Kerst. Deze week bedenken de kinderen een 

‘goede wens’ voor een ander. Iets wat iemand hard nodig heeft of iets waarmee iemand 

blij zal zijn. Het gaat hierbij niet om grote, dure wensen, maar om een warm gebaar naar 

een speciaal persoon. De wensen worden deze week door de kinderen opgehangen in 

de wensboom. Uiteindelijk zullen er een aantal wensen in vervulling gaan.   

 
De groepen 1 t/m 4 hebben de kerstbal mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat jullie thuis 
samen hebben over wat voor wens erop geschreven kan worden. 
De wensen moeten uiterlijk morgen, vrijdag 17 december weer op school terug zijn.  
 
Naast de wensboom gaan wij ook gezellig in de eigen groepen ontbijten. De OR is druk bezig geweest 
met het regelen van ontbijttasjes voor ieder kind. Morgen hebben wij een gezamenlijk kerstontbijt in 
de klas. Zorg ervoor dat de kinderen een bord, bestek en volle drinkbeker mee naar school nemen. De 
kinderen mogen in hun mooiste kerstkleding naar school komen, maar ook in hun mooiste FOUTE 
kerstoutfit.  Denk hierbij aan: een kersttrui, oorbellen, een gekke haarband, glitterstrikjes etc.  
Laten we er samen een fijne, gezellige dag van maken! Samen doen, samen Toorts!  

 
 

Onderwijsinhoudelijk 
IPC  
In de tweede week na de kerstvakantie zullen alle groepen weer met een nieuw IPC thema starten. In 
de week daarvoor kunt u de ouderbrief, van de groep waar uw kind in zit, tegemoet zien met daarin 
informatie over het betreffende thema. Hieronder ziet u met welke thema's de groepen aan de slag 
gaan. 
 
De groepen 1 en 2: Ik kom je helpen. 
De groepen 3 en 4: Van top tot teen. 
De groepen 5 en 6: Schilderijen, foto's en afbeeldingen. 
De groepen 7 en 8: De prijs van vooruitgang. 

  



Kanjers van groep 1-2a 
 
 
 
 

Oplossen 
Groep 1/2A zijn echte kanjers, maar natuurlijk niet altijd. Tijd om dan eens 
een gebeurtenis na te spelen, zodat we kunnen oefenen hoe we het op een 
kanjermanier kunnen oplossen. Wat is het dan leuk dat we dit later (op de 
goede manier) terugzien! 
 
 
 

 
 
 
 
Vertrouw elkaar 
Om een echte kanjer te zijn moeten we elkaar ook kunnen 
vertrouwen en daar hebben we hele goede oefeningen voor! 
We laten ons als een plank vallen en de ander vangt je op. Wat 
kunnen de kinderen elkaar goed door de klas leiden, knap hoor 
want een kind heeft de ogen dicht. 
 
 
 
 

 
Een fijne massage 

“Juf, gaan we weer elkaar masseren, want dat voelt best fijn. 
Zet je dan een rustig (klassiek) muziekje op?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Complimenten 
We leren elkaar ook complimenten te geven. 
We kijken elkaar aan en daarna bedanken we de ander voor het 
compliment. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uitbeelden maar! 
Niet schrikken maar de kinderen zijn niet verdrietig 
of bang maar ze kunnen gewoon gevoelens goed 
uitbeelden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ga zo door, kanjers uit groep 1-2a! 



Kanjers van groep 8 

 
In groep 8 zijn we de afgelopen periode druk bezig geweest met diverse onderdelen van de methode 

Kanjertraining. Veel activiteiten waren gericht op het groepsproces en enkele op de voorbereiding van het 
Voortgezet Onderwijs. De kinderen van groep 8 vertellen u graag enkele voorbeelden van activiteiten. 

 
Spinnenweb 
Bij deze oefening voor kanjertraining hebben we een bolletje wol 
gebruikt. Die ging van een jongen naar een meisje. De juf stelde 
specifieke vragen, zodat je elkaar nog beter leert kennen.  
Twee voorbeelden van vragen zijn: 

• Wat zou je als eerst redden als je huis in brand staat?  
• Welk dier zou je willen zijn en waarom? 

Toen iedereen was geweest vormde het touw een soort spinnenweb. 
Het was een superleuke oefening! 
Emma, Tom en Jamie-Lynn 

 

Motor en benzine 

We hebben de opdracht van motor en benzine dit schooljaar weer herhaald.  

Eén leerling was de motor en de andere kinderen moesten proberen er niet op 

te reageren. Als je iemand benzine geeft; gaat hij door. Als je diegene aankijkt 

dan geef je hem al benzine. Wat is benzine geven? Aandacht geven aan 

iemand die storend gedrag laat zien. Waarom hebben we dit geoefend? We 

hebben dit geoefend zodat ALS iemand storend gedrag laat zien, je die dan kan 

negeren.  

Jill, Sem, Noah, Anne en Lars 

 

Je hoort erbij 

We hebben met de hele klas een tekst gelezen over een meisje dat werd buitengesloten en gepest. We hebben 

vragen over deze tekst gemaakt; welke kleuren petten hadden de kinderen op? Wat zou je tegen de kinderen 

willen zeggen? Hoe kan dit stoppen? 

In onze klas hoort iedereen er gelukkig wel bij. We vonden dit na het 

lezen van de tekst extra belangrijk om dit samen uit te dragen. We 

hebben toen voor elkaar een sleutelhanger gemaakt. De juf had door 

middel van het trekken van stokjes tweetallen gemaakt. Je mocht aan 

de ander vragen welke kleuren hij of zij mooi vond. Toen iedereen 

klaar was moesten we hem aan elkaar geven en zei je tegen de ander: 

"Je hoort erbij.” 

Wat betekent ‘je hoort erbij’ precies? 

• Dat iedereen bij de klas hoort. 

• Dat iedereen gelukkig is in de klas.  

• Iedereen mag meedoen. 

• Je niet bevriend hoeft te zijn, maar met respect met elkaar 
omgaat. 

Luna en Durko 



Een les over de toekomst.  

Wij gaan het hebben over de les die we hebben gegeven over onze toekomst, die over 

minder als een jaar plaats gaat vinden. Dan hebben we het natuurlijk over de 

middelbare school! De middelbare is een grote stap voor ons allemaal, daarom hebben 

wij een les voorbereid hoe je je kan voorstellen op een manier dat goed bij jou past, 

aangezien je hoogst waarschijnlijk nieuwe vrienden/vriendinnen gaat maken en dan is 

een goede voorstel heel belangrijk. Bij de les hebben we eerst een leuk spel gedaan en 

daarna zijn we begonnen met de les. We hebben tweetallen gemaakt op een eerlijke 

wijze en toevallig waren het tweetallen die niet veel met elkaar omgingen. Perfect voor 

deze les dus! Omdat je op de middelbare ook niet meteen iedereen kent. Toen iedereen 

klaar was met zich voor te stellen ging iedereen weer zitten en werden er zes stokjes 

getrokken die nogmaals voor de klas zich gingen voorstellen. Je moest ook twee petten 

pakken waarvan je dacht dat het bij je paste, maar je moest altijd de witte pakken. 

Daarna hadden we nog een leuke uitdaging voor de klas in dezelfde tweetallen. Als je er 

meer over wilt weten, lees dan het stukje jezelf voorstellen.  

Lieke en Lieke  

 
 
Jezelf voorstellen 
Wij gaan een stukje schrijven over wat we hebben geleerd met kanjertraining het thema is jezelf voorstellen. 
We hebben in groep 7 en bij de les van Lieke en Lieke geleerd hoe we ons voor moeten stellen, hier zijn een 

paar tips hoe je dat moet doen. 😊  

• Tip 1. Sta zelfverzekerd; 

• Tip 2. Kijk de ander aan; 

• Tip 3. Praat duidelijk en zelfverzekerd; 

• Tip 4. Vertel ook persoonlijke informatie en niet alleen je lievelingskleur. 
Met bovenstaande tips moesten ons zelf ook voorstellen, dat ging je eerst in 
tweetallen/drietallen oefenen. Daarna werden er een paar stokjes getrokken en die 
moesten voor de klas komen. Ze moesten een kleur pet kiezen, maar sowieso wit (je bent 
jezelf). Al die petten hebben een betekenis. Als je die petten op hebt gedaan dan kon je 
jezelf voorstellen, de klas gaf dan tips en tops. 
Ivana, Marijn, Finn en Kyra 

 

 

Samenwerking  

Het is belangrijk dat je met iedereen in de klas kunt samenwerken. Ook als je niet 

met diegene omgaat of geen vriend(in) met diegene bent. Wij vinden het niet belangrijk of je moet 

samenwerken met jongens of met meisjes.  

Samenwerken is heel belangrijk in je leven, dus daarom oefenen we dit alvast op de basisschool. Op de 

middelbare school moet je ook goed kunnen samen en mag je ook niet kiezen met wie je werkt.  

Milan, Keano, Yannick & Gwen 


