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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Bedachtzaamheid”. 
Ik kan nadenken over de dingen die ik doe: 

• Kunnen reflecteren op eigen werk en dat van anderen 
• Uitdagingen overwinnen door allerlei oplossingen te overwegen 
• Bewust worden van eigen kennis en kunde 
• Bewust worden van waar je nog beter in kunt/wilt worden 

 
Groepen 1/2/3 Start IPC ‘Brr wat is het koud...’ 
It giet oan! 

   

Afgelopen woensdag is het thema: ‘Brr wat is het koud...’ van 

start gegaan. De kinderen hebben kennis gemaakt met de 

schaatsbaan van de Expeditie en met een paar activiteiten die te 

maken hebben met de Elfstedentocht. De kinderen zullen in de 

aankomende weken 11 winteractiviteiten moeten doen en laten 

afstempelen op hun eigen Elfstedentocht kaart. Natuurlijk zal er een grote beloning zijn voor de 

deelnemers van deze Elfstedentocht. Wat deze beloning is, blijft nog even een verassing, maar er zal 

in ieder geval koek en zopie aanwezig zijn! 

 

 

 

OUDERS 

 
Ontwikkelgesprekken  
Vanaf woensdag 25 januari 16.00 uur tot woensdag 1 februari kunt u zich inschrijven voor een 
ontwikkelgesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van maandag 6 februari tot 
donderdag 14 februari.  
 
 
 



Ouders gezocht voor hoofdluiscontrole 
Voor de coronaperiode werd na de zomer-, kerst- en meivakantie structureel een hoofdluiscontrole 
uitgevoerd. Helaas kon dit tijdens de coronaperiode niet plaatsvinden omdat er geen ouders in de 
school mochten komen. Hierdoor is dit verwaterd en vielen er steeds meer ouders af die dit wilden 
doen. Dit schooljaar hebben wij gemerkt bij ouders en collega’s dat hier wel behoefte aan is en 
daarom willen we dit weer proberen te organiseren. Hiervoor zoeken wij ouders die ons daarbij willen 
helpen. Wanneer je wilt helpen, kun je je aanmelden bij Jordy door een berichtje via Social Schools te 
sturen. Samen met Marieke Smits (lid OV) zal er vervolgens gekeken worden naar de hoeveelheid 
aanmeldingen en hoe we dit op een goede manier kunnen organiseren.  

 
Bijlagen: 

- Feest met Maximiliaan Modderman 
- Sportbuurtwerk ‘Buiten spelen in het Cool Nature Park’ 
- Spellenkermis in de Meikever 

 
  



AGENDA 

 
Wo 25-01 t/m wo 01-02 Inschrijving ontwikkelgesprekken via Social Schools 
Ma 06-02 t/m do 16-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken 
Wo 15-02 Expeditiedag 3 
Do 16-02 Portfolio uiterlijk mee naar huis 
Vrij 17-02 Carnaval, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Ma 20-02 t/m vrij 24-02 Voorjaarsvakantie 
Do 06-04 Studiedag, alle kinderen vrij! 
Vrij 07-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij! 
Ma 10-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Wo 12-04 Expeditiedag 4 
Vrij 21-04 Koningsspelen, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Ma 24-04 t/m 05-05 Meivakantie 
Ma 08-05 en di 09-05 Studiedagen, alle kinderen vrij! 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: Feest met Maximiliaan Modderman 

 

 
 
  



Bijlage 2: Sportbuurtwerk ‘Buiten spelen in het Cool Nature Park’ 

 
 

 
  



Bijlage 3: Spellenkermis in de Meikever 

 

 


