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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Kinderpostzegels groep 6/7 
Ook dit jaar doen we weer mee met de kinderpostzegelactie. De actie loopt van woensdag 29 
september t/m woensdag 6 oktober. Het thema van dit jaar is ‘Geef meer kracht’. Met de 
opbrengt willen ze kinderen helpen om meer veerkracht te ontwikkelen. De Kinderpostzegel-
actie is aangepast aan de geldende Coronamaatregelen. De kinderen verkopen de producten 
d.m.v. de verkoopbox en/of vanuit hun eigen webshop.  
 
Groep 1/2/3 IPC: Ik kom je helpen 
De komende weken werken wij aan het IPC-thema: ‘Ik kom je helpen’. 
Woensdag hebben de leerkrachten voor alle kinderen een grappig toneelstukje opgevoerd over 
dit thema. Het was heel fijn om weer zo samen te genieten. We hebben er erg veel plezier aan 
beleefd! 
De kinderen maken kennis met allerlei vormen van helpen. Kinderen willen graag de echte 
wereld naspelen en zullen dan ook veel plezier beleven aan de hoeken die we hier speciaal 
voor zullen inrichten. (Brandweer/politie/ eerste hulp) 
 
Expeditieraad 
Woensdag 15 september is de eerste Expeditieraad geweest. De kinderen hebben samen met 
meester Maarten en meester Jordy meegedacht over dingen die op school spelen. De 
kinderen hebben geleerd om niet namens zichzelf te spreken, maar als vertegenwoordiger 
van hun klas. Verder hebben ze geleerd wat er bij een vergadering komt kijken en hebben we 
kennis met elkaar gemaakt. Wat is het ook dit jaar weer een leuke enthousiaste groep!  
We kijken uit naar de volgende keer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(De Expeditieraad: Elin, Nanne, Jidde, Jens, Fee, Fleur en Tessa) 

 
Kinderboekenweek en boekenmarkt 6 oktober 
Van 6 t/m 17 oktober is de Kinderboekenweek. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het 

teken van beroepen met het thema: ‘Worden wat je wil...’. Het maakt niet uit wie je bent of 

waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of al 

tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt! 

Op woensdag 6 oktober starten we de Kinderboekenweek met een boekenmarkt.  



De boekenmarkt is bedoeld voor de groepen 4 t/m 8. De kinderen mogen op de leerpleinen 

boven een plekje zoeken om hun boeken te verkopen. De boeken mogen verkocht worden 

voor € 0,50 per stuk. Andere kinderen lopen langs en kunnen boeken kopen. De kinderen 

mogen maximaal € 2,00 mee naar school nemen om boeken van te kopen. De boekenmarkt 

is alleen bedoeld voor de kinderen. Er mogen helaas (dit jaar) geen ouders naar de 

boekenmarkt komen. De leerkrachten lopen rond om de kinderen te begeleiden. 

Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 4/5; We hebben ouderhulp nodig! 
Op dinsdag 12 oktober mogen de groepen 4/5 i.v.m. de Kinderboekenweek naar de 

bibliotheek voor het schrijversbezoek. Daar krijgen de kinderen een workshop van een 

bekende illustrator, Lizelot Versteeg. 

We kunnen uw hulp daarbij heel goed gebruiken gezien we in 2 rondes gaan.  

Er moet 3 keer naar de bieb gereden worden;  

- 9.00 uur de eerste groep kinderen (vertrek vanaf school 8.45 uur) 

- 10.00 uur de tweede groep kinderen (vertrek vanaf school 9.45 uur). 

Deze ouders nemen de kinderen van de eerste ronde mee terug. 

- 11.00 uur de tweede groep kinderen wordt vanaf de bieb teruggebracht 

naar school. 

U kunt het doorgeven per mail aan meester Jos als u wilt rijden: 

jos.bergervoet@liemersnovum.nl 

Geeft u daarbij aan op welke tijd/tijden u kunt rijden en hoeveel kinderen er bij u in de auto 

mogen?            

Alvast bedankt voor uw hulp. 

 
Voorstellen nieuwe stagiaires 
 
Groep 1/2/3a: Noa Verburgt 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Noa Verburgt en ik ben 20 jaar oud. Dit jaar kom ik mijn LIO-stage lopen bij 

Jacqueline in groep 123A. Dit betekent dat ik elke maandag en dinsdag in de groep te vinden 

ben en soms zal ik meerdere dagen aanwezig zijn. Ik heb ontzettend veel zin in het komende 

schooljaar samen met de kinderen. Als u verder nog vragen voor mij heeft, stel ze dan gerust. 

 
Groep 1/2/3b: Veroline Lemaire 

Hoi! 
Mijn naam is Veroline Lemaire, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Wehl. Ik zit op dit moment in 

het tweede jaar van de academische pabo op Iselinge Hogeschool. Ik loop tot en met januari 

elke dinsdag en woensdag stage in groep 1/2/3b bij Bob en vanaf februari ga ik stage lopen 

in groep 8 bij Juliet. Ik heb er zin in! 

 
Groep 1/2/3d: Simone de Leeuw 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Simone de Leeuw. Ik ben 48 jaar en woon in Duiven met mijn man en (bijna) 
volwassen zoon en dochter. In 2020 heb ik een flinke stap gemaakt van onderzoek op de 
kwaliteitsafdeling van een ziekenhuis naar de Pabo, die ik in deeltijd doe. Ik zit nu in mijn 
tweede jaar en mag in de klas van juf Mindy mijn onderbouwstage lopen. Ik ben er in ieder 
geval op dinsdag tot en met de week van 17 januari. In de tussentijd plannen we nog een 
aantal extra dagen in, dus je kunt mij ook op andere dagen tegenkomen. Ik vind het erg leuk 
om in een 1-2-3 combinatieklas te zijn, waar ik leer om op één dag kinderen te laten wennen 
aan het naar school gaan, voorbereidende en vormende activiteiten aan te bieden én het 
echte lezen en schrijven aan te leren. Na twee stagedagen heb ik al een beetje kennis 
gemaakt en ik denk dat ik heel veel van de kinderen en juf Mindy ga leren. 
Tot ziens op het schoolplein! 
Juf Simone 

 



Groep 1/2/3e: Iris van Meines 
Hallo!Mijn naam is Iris van Meines, ik ben 23 jaar oud en woon in Didam. Ik ben derdejaars 
student aan de Pabo op hogeschool Windesheim te Zwolle. Hiervoor heb ik 
onderwijsassistent gestudeerd in Doetinchem. Dit schooljaar loop ik stage in groep 1/2/3 E bij 
juf Manon. Op iedere donderdag en vrijdag vind je mij in de klas. Misschien heb je me al rond 
zien lopen in de zomervakantie. In mijn vrije tijd werk ik bij zonnekinderen op de bso of kdv. Ik 
heb veel zin om te beginnen met mijn stage op de Expeditie. Mochten jullie verder nog 
nieuwsgierig naar mij zijn of vragen hebben, kom gerust langs. 
Groeten, 
Iris van Meines 

Groep 4/5b: Bo Loonstra 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag zou ik mijzelf willen voorstellen, mijn naam is Bo Loonstra en ik ben 21 jaar. Sinds het 
begin van dit schooljaar loop ik stage bij meester Arnold in groep 4/5B op maandag en 
dinsdag. Na de middelbare school heb ik de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd. Nadat 
ik mijn diploma had behaald, ben ik gelijk doorgestroomd naar de voltijd opleiding van de 
pabo in Doetinchem (Iselinge Hogeschool) waar ik op dit moment in het 3de leerjaar zit. Ik 
woon in Giesbeek, dat is een klein dorpje aan de IJssel, thuis bij mijn ouders en onze hond. 
In mijn vrije tijd ga ik graag op het terras zitten met vriendinnen of sporten. Ook kun je mij 12 
uur in de week bij de Ikea in Duiven vinden waar ik keukens verkoop. 
Ik ben altijd aanspreekbaar mocht u vragen of opmerkingen hebben. 
Met hartelijke groet, 
Bo Loonstra 
 
Groep 6/7a: Jasmin Goschnick 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Jasmin Goschnick en ik ben 34 jaar. Samen met mijn zoon woon ik in Zevenaar. 
Ik volg met veel plezier de deeltijdopleiding PABO op Iselinge Hogeschool. Dit schooljaar 
wordt alweer mijn vierde en laatste jaar. Mijn afstudeerstage start in groep 6/7 bij juf Perbha, 
waarna ik in februari 2022 overstap naar groep 1/2/3 bij juf Mindy. Elke dinsdag ben ik op 
school te vinden. Ik werk graag aan een positieve sfeer in de klas. Leerlingen krijgen de 
ruimte voor hun eigen inbreng en het ontwikkelen van interesses/talenten. Ik heb er 
ontzettend veel zin in! 
Mochten u vragen hebben, stel ze gerust. 
Groetjes juf Jasmin 
 
 
Herhaling: Schoolfotograaf 

Vrijdag 24 september komt de schoolfotograaf. De individuele foto’s worden onder schooltijd 

gemaakt. De broer/zus foto’s worden na schooltijd in de speelzaal gemaakt. 

Als de foto’s gemaakt zijn, krijgen de kinderen een inlogcode mee naar huis. Hiermee kunt u 

op de website van de fotograaf zelf een pakket samenstellen of een enkele foto bestellen. We 

hopen dat de kinderen er allemaal weer mooi op komen te staan. 

OUDERS 

 
GRUIT-dagen 
Het nieuwe schooljaar is al weer in volle gang en ook zien we bij (bijna) alle kinderen groente 
en fruit tijdens de ochtendpauze, heel fijn! 
Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij de GRUIT-dagen. Dat betekent dat er in de 
ochtendpauze GRoente of frUIT gegeten mag worden. We schrijven ons jaarlijks in voor het 
landelijke Schoolfruitprogramma en hopen uiteraard ook dit jaar weer mee te mogen doen. 
Wanneer dit zo is, zullen wij u informeren. 
 
Kledinginzameling 
Dit schooljaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden voor de organisatie 
Bag2school. Op vrijdag 5 november 2021 wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
U kunt op woensdag 3 november, donderdag 4 november en vrijdagochtend 5 november tot 
8.30 uur uw zakken inleveren. U mag de zakken bij het grijze schuurtje neerzetten. 
Onderaan de nieuwsbrief treft u de flyer aan met welke spullen u mag inleveren. 



Voor iedere kilogram die wij inleveren ontvangen wij €0,30. Dit geld zal besteed worden aan 
iets voor de kinderen. Wij hopen op een goede inzameling. 
 
Traktaties 
Feest! Uw kind is jarig! Wanneer uw kind jarig is en wil trakteren op school, hoeft u niets 
speciaals mee te geven voor de leerkrachten. De groepsleerkracht kan iets pakken van de 
traktatie voor de kinderen.  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 39 Ochtend Middag 

Maandag (27-09)   

Dinsdag (28-09)  Expeditie 

Woensdag (29-09)  

Donderdag (30-09) Expeditie 

Vrijdag (01-10) Expeditie 

 
 
Bijlagen: 

- Bag2School flyer 
- Flyer Parochie Gabriël 

 

AGENDA 

 
Di  21-09 t/m vrij 15-10 Startgesprekken 
Do 23-09 Informatieavond/kennismakingsavond (Digitaal) 
Vrij 24-09 Schoolfotograaf 
Vrij  22-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 25-10 t/m vrij 29-10 Herfstvakantie 
Ma  22-11 t/m vrij 03-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 23-11 Studiedag 
Vrij 03-12 Sinterklaas 
Do 23-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 27-12 t/m vrij 07-01 Kerstvakantie 

 
 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 40 Ochtend Middag 

Maandag (04-10) Expeditie 

Dinsdag (05-10)  

Woensdag (06-10) Expeditie 

Donderdag (07-10) Expeditie 

Vrijdag (08-10)   



Bijlage 1: Bag2School flyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Bijlage 2: Flyer Parachie Gabriël  

 
 
 

 
  



Bijlage 3: Muziek, workshops spelen met muziek 

 


