
Nieuwsbrief  18   
 
 

 
 Schooljaar ‘20-‘21  

  
   

  
    3 juni 2021 

  

GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sponsorloop schoolplein  
Op 23 april hebben de kinderen meegedaan aan de sponsorloop. Het totale bedrag dat de 
kinderen hebben opgehaald is €7950,43. Wat een gigantisch hoog bedrag! Wij willen 
namens de kinderen en het team alle sponsoren nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage! We gaan met de kinderen in gesprek over wat zij van dit geld willen aanschaffen 
voor het schoolplein. 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
Namens de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi hebben wij het bericht gekregen dat het 
toernooi op 2 juni niet zal doorgaan.  
 
Presentatie avond 
Dit schooljaar kunnen er nog geen bijeenkomsten met ouders plaatsvinden in de school. Dit 
betekent dat de presentatieavond op dinsdag 6 juli niet door gaat. Uiteraard willen wij u op 
de hoogte brengen over de groepsindelingen van schooljaar 2021-2022.  
De groepsindeling zal dit jaar, net als vorig jaar, via een bericht op Social Schools met u 
worden gedeeld. 
 
Groepen 6/7 op Expeditie 
Op donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni staat de Expeditie (bivak) voor de groepen 6/7 
gepland. Dit is nog onder voorbehoud, omdat het nog niet zeker is of de Coronamaatregelen 
het toelaten. Daarnaast is het op dit moment nog niet duidelijk of de gewenste locatie 
beschikbaar zal zijn. Mocht deze locatie niet beschikbaar zijn, dan zullen wij uiteraard ons 
best doen om hier een alternatief voor te organiseren. Wij zullen u op een later moment 
verder informeren. 

 

OUDERS 

 
Aanstelling nieuwe collega 
Afgelopen weken hebben er matchingsgesprekken plaatsgevonden. Wij zijn verheugd u te 
kunnen melden dat we voor volgend schooljaar Eileen Krechting mogen verwelkomen op 
IKC De Expeditie. Eileen zal zich in één van de komende nieuwsbrieven aan u voorstellen.  
 
MR notulen 19 mei 
Woensdag 19 mei heeft de MR vergaderd. De belangrijkste punten op de agenda waren: 

- De formatie schooljaar 2021-2022. Maarten heeft de MR op de hoogte gebracht van 
de formatie voor volgend schooljaar. Er is gesproken over het aantal groepen en de 
verschillende ruimtes binnen de school.  

- De Nationaal Plan Onderwijs (NPO) gelden. Het Ministerie voor Onderwijs stelt geld 
beschikbaar om leerachterstanden door de coronamaatregelen weg te werken. De 
school moet een zelfscan maken. N.a.v. deze scan stelt de school een plan op. De 
MR heeft hier instemmingsrecht op. Maarten zal de MR meenemen in het opstellen 
van dit plan. 

- De nieuwe plannen voor het schoolplein zijn besproken.  



Bericht namens de OV: Kledinginzameling 
Vorige week was de kledinginzameling. Voor 
iedere kilogram kleding kreeg de oudervereniging 
€0,30. U heeft met zijn allen 420 kg kleding 
ingezameld. De oudervereniging krijgt van de 
stichting Bag2School een bedrag van €126,-. 
Dit bedrag zal de oudervereniging dit schooljaar 
besteden aan iets leuks voor de kinderen. 
Begin november zullen we weer een inzameling 
doen, u hoort ter zijnde tijd hier meer over. 
Wij willen u namens de oudervereniging hartelijk 
danken voor het inleveren van de kleding! 
 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 23 Ochtend Middag 

Maandag (07-06) Expeditie 

Dinsdag (08-06)  

Woensdag (09-06)  

Donderdag (10-06) Expeditie 

Vrijdag (11-06) Expeditie  

 
Bijlagen: 
- Nationale voetbaldag Sprinkhanen 
- Vossenjacht Jeugdwerk 
 

AGENDA 

  
  do      24-06 t/m vrij 25-06     Groepen 6/7 op Expeditie (onder voorbehoud) 
wo 30-06 en do 01-07 Meester- en juffendag groepen 1/2/3 (onder voorbehoud) 
vrij 02-07 Studiedag 
wo 07-07 t/m vrij 09-07 Kamp groep 8 (onder voorbehoud) 
wo 
do 

07-07 en do 08-07 
08-07 en vr 09-07 

Groep 4/5a op Expeditie (onder voorbehoud) 
Groep 4/5b op Expeditie (onder voorbehoud) 

ma 12-07 t/m do 22-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
di 20-07 Musical groep 8 
do 22-07  Portfolio mee naar huis 
vrij 23-07 Doordraaidag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
ma  26-07 t/m vrij 05-09 Zomervakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 24 Ochtend Middag 

Maandag (14-06) Expeditie 
Dinsdag (15-06)  
Woensdag (16-06)  
Donderdag (17-06)  
Vrijdag (18-06) Expeditie 



Bijlage 1: Nationale voetbaldag Sprinkhanen 

 
 
 
 

 
 

 
  



Bijlage 2: Vossenjacht Jeugdwerk 

 
 

 
 

 


