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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Carnaval  
Volgende week vrijdag, 12 februari, vieren we Carnaval. Gezien de situatie ziet Carnaval er 
iets anders uit dit jaar, maar we zijn blij dat we het toch samen met de kinderen kunnen 
vieren. Zo willen we een optocht maken van miniatuurcarnavalswagens. Hier gaan we in de 
klas de mee aan de slag.  
De groepen 4/5 hebben hiervoor kosteloos materiaal nodig (eierdozen/wc-rollen/etc.). De 
kinderen mogen dit vanaf maandag al meenemen en inleveren bij hun eigen 
groepsleerkracht.  
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen, er wordt door prins Dani en zijn 
adjudanten een prijs uitgereikt voor de meest originele verklede persoon. Deze dag zal er 
ook een goochelaar digitaal voor onze school optreden.  
De kinderen hoeven deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen, de OV zorgt voor 
iets lekkers.  
 
Denkt u eraan dat de kinderen deze dag om 12.00 vrij zijn? 
Wij maken er gezellige dag van met elkaar!  

 

OUDERS 

 

De ooievaar is onderweg! 

Juf Keshia is in blijde verwachting! We zijn ontzettend blij voor haar en haar vriend Leroy. 
We wensen Keshia en Leroy veel gezondheid en geluk toe. 
Keshia is in juli 2021 uitgerekend. Wanneer er duidelijkheid is over de invulling van haar 
zwangerschapsverlof, zullen wij dit met u delen.  
 
Attentie 
Afgelopen dagen heeft u in de brievenbus een attentie met een begeleidend schrijven 
ontvangen. Wij zouden het fijn vinden om alle ingekleurde hartjes in de week van 8 t/m 12 
februari te ontvangen. De hartjes mogen ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten.  
Het vullen van de enveloppen is handwerk geweest en het kan voorkomen dat iemand per 
abuis een lege envelop heeft ontvangen. Mocht dit zo zijn, wilt u dit dan aangeven bij de 
groepsleerkracht? Dan zorgt de OV ervoor dat u alsnog een exemplaar ontvangt.  
Bedankt! 
 
Materialen in de groepen 1/2/3 
In de periode van de scholensluiting hebben de kinderen uit de groepen 1/2/3 diverse 
materialen mee naar huis gekregen. Wij zouden het fijn vinden dat deze materialen op 
maandag 8 februari weer meegenomen worden naar school.  
Voor de groepen 1/2/3 is dit het centraal prentenboek: 

1/2/3a 1/2/3b 1/2/3c 1/2/3d 

 
 
 

Alle boeken zijn al 
binnen! 

 

 

 

 

 

 
In de groepen 3 zijn de volgende materialen meegegeven naar huis: 
Lezen: 

- Veilig en vlot kern 6 en kern 7 



- Werkboekjes kern 7 
- Leesboekjes 

Rekenen: 
- Rekenrekje 

Schrijven: 
- Schrijfboekje (dit boekje is nog niet helemaal uit) 

 

AGENDA 

 
ma 08-02 HEROPENING IKC DE EXPEDITIE!! 
vrij 12-02 Carnaval op school, kinderen 12.00 uur vrij 
ma t/m vrij 15-02 t/m 

19-02 
Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 


