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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel: 
“Doorzettingsvermogen”. Hierbij denken wij aan: 

 Volhouden ook als je niet meteen succesvol bent 

 Strategieën ontwikkelen om te leren omgaan met 
teleurstelling en verlies 

 Moeilijke taken aangaan en volhouden 
 
Centrale prentenboek in de groepen 1/2/3 
Na de herfstvakantie zijn we weer met het centrale prentenboek gestart. In 
de klas zijn er deze week allerlei activiteiten rondom dit boek. Dinsdag 29 
oktober krijgen alle kinderen van groep 1 en 2 het centrale prentenboek 
mee naar huis in hun boekenprettas. Groep 3 krijgt een aparte tas met het 
boek mee. Voor thuis zit er ook nog een activiteitenboek bij. Leuk om dit 
met uw kind te doen. Het is de bedoeling dat het boek dinsdag 5 november 
weer wordt ingeleverd. Dit zal tevens de start zijn van de uitleen van de 
boekenpret boeken.  

Veel speel- en leesplezier! 
 
IPC thema groep 1/2/3 ‘Van A naar B’ 
De groepen 1/2/3 werken op dit moment aan het thema van A naar B. Volgende week staat 
“de fiets” centraal. Het zou erg leuk zijn wanneer we op school een paar oude (kinder)fietsen 
zouden hebben, zodat kinderen kunnen laten ervaren hoe het is om een fietsenmaker te zijn. 
Heeft u een oude (kinder)fiets en mogen we deze gebruiken voor ons thema? Meldt dit dan 
via Social Schools bij Natasja of Mindy. Alvast bedankt! 
 
IPC thema groepen 4/5 ‘De verhalen die mensen vertellen’ 
Veel van de verhalen die we vandaag de dag horen, worden beïnvloed door de verhalen die 
zijn doorgegeven door de eeuwen heen. Door het bestuderen van oude verhalen, zoals 
mythen en legenden, kunnen ook wij verhalenvertellers, schrijvers en toneelspelers worden 
van onze eigen verhalen om mensen te vermaken, vandaag en later. 
Heeft u affiniteit met dit thema en zou u hierin iets kunnen betekenen voor de kinderen in de 
klas? Wij horen het graag. Alvast bedankt! 
 
IPC thema groepen 6/7/8 ‘De wijde wereld’ 
In een tijd waarin vervoer en communicatie de wereld verbindt op meer manieren dan ooit 
tevoren, is wat we kopen en consumeren van grote invloed op het leven van mensen over de 
hele wereld. Ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid in de samenlevingen waarvan wij 
deel uitmaken - om elkaars cultuur en behoeften te respecteren, om elkaar te steunen en 
ervoor te zorgen dat we samen kunnen leven: lokaal, nationaal en mondiaal. Graag zouden 
wij willen dat de kinderen kennismaken met lokale ondernemers die een gastles of 
rondleiding kunnen verzorgen. Bent u deze ouder of kent u iemand, laat het ons weten. 
Alvast bedankt! 
 

OUDERS 

 
Stakingsdag 6 november 
Op woensdag 6 november doet het team van De Expeditie mee aan de landelijke 
stakingsdag. Het gevolg daarvan is dat de school gesloten is en de kinderen hierdoor geen 
onderwijs kunnen volgen. De kinderopvang van Zonnekinderen is op deze dag wel geopend. 



Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de bijlage 1. Deze brief heeft u 
afgelopen dinsdag al ontvangen. 
Wij hopen dat u als ouders/verzorgers begrip heeft voor de keuze van het team. 
 
Ontwikkelgesprekken 
Van donderdag 7 tot vrijdag 15 november kunt u zich inschrijven voor een ontwikkelgesprek. 
De ontwikkelgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 
maandag 18 november tot vrijdag 29 november. Wij vinden het belangrijk dat we met alle 
kinderen en ouders voor de kerstvakantie minimaal één gesprek hebben gehad. 
 
Europees schoolfruit 
Van 13 november tot en met 17 april mogen wij weer meedoen aan het 
EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de 
klas. De kinderen krijgen op onze GRUIT-dagen (woensdag, donderdag 
en vrijdag) gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt 
tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese 
Unie. Er zijn voor school en ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan het 
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl. Op naar een 
lekker en gezond schooljaar! 
Dit schoolfruit is extra, u kunt zelf inschatten of uw zoon/dochter nog extra fruit/groente 
meeneemt van thuis. 
 
Notulen MR-vergadering 
Op woensdag 18 september heeft de eerste MR vergadering van dit schooljaar 
plaatsgevonden. 
In deze vergadering zijn de volgende punten kort besproken:  

 Formatie 

 Schoolplan 

 Vakantierooster 

 Onderzoek m.b.t. mogelijke groepen 6/7/8 

 De verkeersveiligheid rondom de school 

 De rotonde bij de Renza  

 De sollicitatieprocedure van de nieuwe conciërge 
Voor het komende jaar hebben we de taakverdeling binnen de MR afgestemd en is het 
vergaderrooster gemaakt. Onze volgende vergadering vindt plaats op woensdag 11 
december. 
 
Social Schools 3.0 
Afgelopen week zijn wij geattendeerd op het feit dat sommige verstuurde berichten via Social 
Schools plotseling zijn verdwenen uit de tijdlijn. Dit zijn bijvoorbeeld enkele berichten waarin 
de nieuwsbrief als bijlage stond. Zowel Social Schools, als wij, hebben hier geen verklaring 
voor. Wanneer u op zoek bent naar de eerder gepubliceerde nieuwsbrieven, verwijzen wij u 
naar onze website www.de-expeditiedidam.nl. 
 
AVG-formulier 
Onlangs heeft uw zoon/dochter opnieuw een AVG-formulier mee naar huis gekregen. We 
hebben veel formulieren ontvangen, echter zijn nog niet alle formulieren retour. Mocht u dit 
nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan alsnog doen?  
Alvast bedankt! 
 
  

http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.de-expeditiedidam.nl/


Aanwezigheid Maarten 
 

Week 44 Ochtend Middag 

Maandag (28-10) Expeditie  

Dinsdag (29-10)  

Woensdag (30-10)  

Donderdag (31-10) Expeditie 

Vrijdag (01-11)  

 
Bijlagen: 

- Toelichting landelijke onderwijsstaking op 6 november 
- Lasergame party voor Jonge Mantelzorgers 
- Lampionnenoptocht St. Martinus Greffelkamp 
- Spooktocht vanuit Jeugdwerk 

 

AGENDA 

 
Woe 06-11 Stakingsdag, alle kinderen vrij 
Ma  18-11 t/m vrij 29-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

Ontwikkelgesprekken   
Woe 13-11 Start Europees schoolfruit 
Di 26-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 05-12 Sinterklaas  
Do 19-12 Kerst op school 
Vrij 20-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma  23-12 t/m vrij 03-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 45 Ochtend Middag 

Maandag (04-11)  
Dinsdag (05-11)  
Woensdag (06-11) Stakingsdag 
Donderdag (07-11) Expeditie 
Vrijdag (08-11) Expeditie 



BIJLAGE 1: Toelichting landelijke onderwijsstaking op 6 november 

 

 

 

 

Didam, 22 oktober 2019 

 
Landelijke onderwijsstaking op 6 november  

Op woensdag 6 november doet het team van De Expeditie mee aan de landelijke 

stakingsdag. Het gevolg daarvan is dat de school gesloten is en de kinderen hierdoor 

geen onderwijs kunnen volgen. De kinderopvang van Zonnekinderen is op deze dag 

wel geopend. 

Wij staken 6 november voor: 

- Aanpakken van het lerarentekort 

- Gelijkstellen van het salaris t.o.v. het voortgezet onderwijs  

- Verhogen van het salaris van het onderwijs ondersteunend personeel 

Lerarentekort 
Het lerarentekort is momenteel vooral voelbaar in het westen van het land, maar 

gezien de geringe aanmeldingen op de PABO in Doetinchem en Arnhem/Nijmegen is 

dit op korte termijn ook voelbaar bij ons.  
Vanwege onze zorg voor de toekomst van het onderwijs en uit solidariteit voor de 

collega's in het westen, leggen wij ons werk neer op woensdag 6 november. 

Extra geld 
Tijdens de troonrede op Prinsjesdag zijn er geen toezeggingen gedaan voor extra 

geld voor het onderwijs. Op 6 november wordt de onderwijsbegroting behandeld in 

de Tweede Kamer. Vandaar dat deze dag is uitgekozen als landelijke stakingsdag.   

Wij hopen dat u als ouder/verzorger begrip heeft voor de keuze van het team. 
 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief dan horen wij dit graag. 

Hartelijke groet, 
Team De Expeditie   



BIJLAGE 2: Lasergame party voor Jonge Mantelzorgers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



BIJLAGE 3: Lampionnenoptocht St. Martinus Greffelkamp 

 
 
  



BIJLAGE 4: Spooktocht vanuit Jeugdwerk 

 
 
 
 


