
Nieuwsbrief  2   
 
 

 
 Schooljaar ‘20-‘21  

  
   

  
  10 september 2020 

  

GROEPSACTIVITEITEN 

 
IPC,groep 6/7/8: Hoe leren wij? Brainwave 
Waarom gaan we naar school? Om te leren. Maar hoe goed kan je leren, hoe leer je en 
waarom is leren zo’n belangrijk iets? 
Elke dag leren we nieuwe dingen waarmee we de kennis, vaardigheden en het begrip 
verkrijgen die we nodig hebben om succesvolle volwassenen te worden. Door meer te weten 
te komen over hoe we leren  en hoe we leren kunnen verbeteren, zullen we beter in staat zijn 
om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die ons nog te wachten staan. 
In dit thema leren we: 

• over verschillende methodes om les te geven en hoe we graag leren 

• over een aantal verschillende gebieden in de hersenen 

• hoe informatie in ons brein terechtkomt 

• hoe ontspanning ons kan helpen ons voor te bereiden op het leren 

• hoe we ons geheugen kunnen verbeteren 

• hoe positief denken ons kan helpen om ergens in te slagen 

• hoe we elkaar kunnen steunen bij het bereiken van onze doelen 

• hoe we actievere wereldburgers kunnen worden 
 
Dopjes sparen voor het Techno-Plaza 
Techno-Plaza vraagt jullie om mee te helpen met het sparen van plastic doppen (van 
drinkflesjes, tubes, melkpakken, shampooflessen enz.). 
Die gerecyclede doppen worden gebruikt voor een van de opdrachten waarin de leerlingen 
een boombox (een echt werkende luidspreker ) gaan maken. 
Hiermee willen we de leerlingen laten zien dat je kunststof niet alleen maar weggooit, maar 
ook kunt hergebruiken. Kortom, duurzaamheid is een van de thema’s waar Techno-Plaza 
aandacht aan besteedt. 
De plastic doppen, mogen bij de leerkracht worden ingeleverd.  
 
Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 4/5, ouderhulp gevraagd. 
Op vrijdag 9 oktober gaan de groepen 4/5 i.v.m. de Kinderboekenweek naar de bibliotheek 

voor het schrijversbezoek. Daar krijgen de kinderen een workshop van de illustrator Alex de 

Wolf.  
We hebben daarvoor vervoer nodig. Het is helaas, i.v.m. de coronamaatregelen, niet mogelijk 

om als ouder mee de bibliotheek in te gaan. 

Groep 4/5a vertrekt om 8.45 uur vanaf school en is rond 10.15 uur weer terug. 

Groep 4/5b vertrekt om 9.45 uur vanaf school en is rond 11.15 uur weer terug. 

Wie wil er rijden? 

U kunt zich hiervoor opgeven d.m.v. een Social Schools berichtje aan de leerkracht. Wilt u 

daarin ook aangeven hoeveel kinderen er bij u in de auto mogen?  

Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 6/7 
Op donderdag 8 oktober gaan de groepen 6/7 i.v.m. de Kinderboekenweek naar de 
bibliotheek voor het schrijversbezoek. Dit jaar in het teken van kinderboekenschrijver Gideon 
Samson. We gaan op de fiets, dus de kinderen moeten niet vergeten om hun fiets mee naar 
school te nemen.  
Groep 6/7a 
Gaan van 9:30 uur tot 10:30 uur naar de bibliotheek.  
Groep 6/7b 
Gaan van 10:30 uur tot 11:30 uur naar de bibliotheek 
Groep 6/7c 
Gaan van 11:30 uur tot 12:30 uur naar de bibliotheek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expeditieraad 
Woensdag 9 september is de eerste Expeditieraad geweest. De kinderen hebben samen 
met meester Maarten (op afstand via Teams) meegedacht over dingen die op school spelen. 
De kinderen hebben geleerd om niet namens zichzelf te spreken, maar als 
vertegenwoordiger van hun klas. Wat kunnen zij dit al goed! Myrthe heeft zelfs al een echte 
notulen gemaakt van deze vergadering. Wat kijken we uit naar de volgende keer. 
 

  
De Expeditieraad: Dean, Bart, Fleur (vandaag als vervanger voor Noor), Tess, Sarah en 
Myrthe. 
  



OUDERS 

 
Schoolfotograaf 
Op vrijdag 18 september komt de schoolfotograaf weer!  
Tijdens schooltijd worden de individuele foto’s van uw kind(eren) gemaakt. 
 
Wilt u een broer/zus foto?  
Er worden alleen broer/zus foto’s gemaakt, als u zich daarvoor inschrijft. 
Dit geldt ook voor broers/zussen die (nog) niet bij ons op school zitten. 
U kunt zich aanmelden door vóór 14 september een mail te sturen naar: 
ov.deexpeditiedidam@liemersnovum.nl. 
De broer/zus foto’s worden na schooltijd ingepland en in de speelzaal gemaakt. Als de foto’s 
gemaakt zijn, dan 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. 
LET OP: In verband met Corona hanteren wij extra maatregelen.  
Om drukte te voorkomen, maken wij gebruik van een ingang (hoofdingang) en uitgang 
(wijkzijde). 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen op tijd bij de ingang aanwezig zijn? Zij zullen daar worden 
opgehaald.  
Na de foto’s verlaten de kinderen via de uitgang het gebouw. 
Helaas mogen wij ouders nog geen toegang verlenen. Wij willen u verzoeken om buiten te 
wachten. 
 
We hopen dat de kinderen er allemaal weer mooi op komen te staan. 
 
Alternatief voor de informatieavond 
Zoals u in de afgelopen nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn we met het team, OV en MR 
bezig een alternatief te realiseren voor de informatieavond. Inmiddels zijn we druk bezig 
geweest in alle groepen. Zo heeft iedere bouw een filmpje gemaakt, waarin de belangrijkste 
informatie met u gedeeld gaat worden. Deze filmpjes zullen vrijdag 18 september met u 
gedeeld worden. 
Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben, kunt u met de 
groepsleerkracht van uw kind contact opnemen.  
 
Voorstellen stagiaires 
Beste ouders/verzorgers… 
 
Groep 1/2/3a 
Mijn naam is Gijs Nijenhuis en ben 19 jaar. Dit jaar ga ik stage lopen in groep 1/2/3a bij 
Jacqueline Mattijssen in de groep. Ik kijk er erg naar uit om veel van, aan en met de 
leerlingen te gaan leren. Zelf kom ik ook uit Didam en daardoor ken ik de school al een 
beetje, maar een combinatiegroep zoals 1/2/3 wordt een nieuwe uitdaging voor mij die ik met 
beide handen ga aanpakken. Ik ben derdejaars student aan de pabo op Iselinge Hogeschool 
in Doetinchem, omdat ik als derdejaars student stage kom lopen zal ik een jaar lang, iedere 
maandag en dinsdag te vinden zijn in de groep. Schroom bij vragen of opmerkingen niet om 
mij aan te spreken en dan zal ik u zo goed mogelijk te woord proberen te staan. 
Tot ziens in groep 1/2/3a. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gijs Nijenhuis 

 
Groep 1/2/3c  
Ik ben Jill Kroesen-Dijks (34 jaar) en aankomend schooljaar loop ik iedere woensdag stage bij 
juf Keshia in groep 1/2/3c. Ik ben getrouwd met Serge, moeder van 2 meiden (12 en 10 jaar) 
en ik heb een bonusdochter (25 jaar). Ik zit op Hogeschool Iselinge in Doetinchem waar ik nu 
3de jaars student ben van de deeltijd opleiding. Daarnaast werk ik 2 dagen in de week op een 
school in Rheden als onderwijsassistent.  
Ik vind het belangrijk om met u als ouders/verzorgers, de groepsleerkracht en uw kind samen 
te werken, zodat er een mooie groei gaat plaats vinden. Ik heb er ontzettend veel zin in. 
Mocht u vragen hebben dan hoor ik ze graag.   
 
Groeten Jill Kroesen-Dijks   



Groep 1/2/3d 
Graag wil ik mij als nieuwe stagiaire even voorstellen. Mijn naam is Kayleigh en ik ben 23 jaar 
oud. Dit jaar zit ik in mijn tweede jaar van de Pabo op Iselinge hogeschool. Op de 
maandagen loop ik stage bij juf Anita en op de donderdagen bij juf Manon in groep 1-2-3d. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn huisdieren bezig te zijn en om lekker creatief te zijn. 
Ik heb erg veel zin om de kinderen te verrassen met leuke lessen en hoop veel te kunnen 
leren tijdens mijn stage in deze leuke, gezellige klas! Mochten jullie nog vragen hebben, stel 
deze gerust! 
 
Groetjes, Kayleigh  
 
Groep 4/5b 
Mijn naam is Michelle Polman. Ik ben vierdejaars pabostudent en mag dit schooljaar mijn 
LIO-stage lopen op IKC De Expeditie. Op maandag en dinsdag zal ik samen met Jos 
Bergervoet in groep 4/5b staan.  
Een aantal van u heb ik twee jaar geleden al eens mogen ontmoeten gedurende mijn stage in 
groep 1/2/3c. Ik hoop u allen binnenkort weer te zien of te ontmoeten.  
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mailtje sturen naar 
michelle.polman@liemersnovum.nl 

 
Groep 6/7c 
Mijn naam is Emma Koster, ik ben 20 jaar oud en doe de studie Pabo op het Iselinge. Ik heb 
hiervoor 3 jaar onderwijsassistent gedaan. Ik werk inmiddels 4 jaar bij ‘de Only’ en geef 
daarnaast bijles. Ik woon in Doetinchem.  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 38 Ochtend Middag 

Maandag (14-09)  

Dinsdag (15-09)  Expeditie 

Woensdag (16-09)  Expeditie 

Donderdag (17-09) Expeditie 

Vrijdag (18-09)  

 
Bijlagen: 

- Beslisboom RIVM 
- Informatieavond Eerste Communie 
- Kinderkleding Ruilbeurs Nieuw-Dijk 

 

AGENDA 

 
Ma  07-09 t/m vrij 02-10 Startgesprekken 
Vrij 18-09 Schoolfotograaf  

Informatieavond/kennismakingsavond 
Wo 14-10 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij  16-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 19-10 t/m vrij 23-10 Herfstvakantie 
Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 24-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 04-12 Sinterklaas 
Do 17-12 Kerst op school 
Vrij  18-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 21-12 t/m vrij 01-01 Kerstvakantie 

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

Bob Jansen Maike Hieltjes  

 

Week 39 Ochtend Middag 

Maandag (21-09)  Expeditie 

Dinsdag (22-09)  

Woensdag (23-09  

Donderdag (24-09) Expeditie 

Vrijdag (25-09) Expeditie  

mailto:michelle.polman@liemersnovum.nl


  



Bijlage 1: Beslisboom RIVM  

 
Beslisboom 0 t/m 6 jaar (t/m groep 2) 
 

 
  



Beslisboom 7 t/m 12 jaar 
 

 
 
  



Bijlage 2: Informatieavond Eerste Communie 

 

 
 
 
 

  



 

Bijlage 3: Kinderkleding Ruilbeurs Nieuw-Dijk 

 
Hallo! 
 
Laat ik beginnen met onszelf voor te stellen; wij zijn Wilma Rigo en Minke Smits en sinds 
dit jaar organiseren wij samen de maandelijkse Kinderkleding Ruilbeurs in Nieuw-Dijk. 
Beiden zijn wij moeders van jonge kinderen en beiden vinden wij het ontzettend zonde om 
de haast ongebruikte en nog nette kinderkleding weg te moeten gooien, vandaar dat wij vol 
enthousiasme de ruilbeurs herstart zijn.  
 
Iedere eerste zaterdag van de maand zitten wij van 10 tot 12 uur klaar in de kerk in Nieuw-
Dijk om gebruikte kinderkleding in te nemen. Onze leden leveren hun kinderkleding in en 
krijgen hiervoor punten, waarvoor zij weer ‘nieuwe’ kleding mee naar huis kunnen nemen. 
Zo maken zij kastruimte vrij door te klein geworden kleding bij ons in te leveren, en 
hebben zij op een duurzame manier weer ‘nieuwe’ kleding in de kast liggen zodra ze bij 
ons zijn wezen shoppen. Wij hebben kinderkleding in de maten 50 t/m 140 bestaande uit 
rokken, jurken, shirts, broeken etc. Wat wij (bijna) niet hebben en niet aannemen zijn 
rompertjes, sokken, sportkleding en schoenen en kleding met een gaatje of vlek. Een 
lidmaatschap kost € 12,- per jaar en als je voor de eerste keer komt mag je als nieuw lid 5 
stuks kleding meenemen zonder al kleding ingebracht te hebben. Onze werkwijze staat 
hieronder kort uitgelegd.  

Iedere maand organiseren wij deze beurs door iedereen en voor iedereen, dus echt 

iedereen is welkom! Ook opa’s en oma’s natuurlijk 😊  

 
Meer informatie over de Kinderkleding Ruilbeurs en onze speciale zomeractie van a.s. 
zondag is te vinden op onze Facebookpagina.  
 

 

https://www.facebook.com/Kinderkleding-Ruilbeurs-Nieuw-Dijk-109104167281695

