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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen  
Om de twee weken staat één van de acht persoonlijke leerdoelen centraal.  
Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen besteden.  
 
Vanaf maandag 26 september staat het leerdoel 
“samenwerken” centraal. 
Hierbij denken wij aan:  

• Naast anderen en met anderen spelen en leren  

• Steeds beter kunnen samenwerken  

• Bewust worden van de verschillende rollen die er 
 zijn binnen een groep  

• Wachten op je beurt en kunnen delen  
 
 
Beestenboel in de onderbouw 
De groepen 1/2/3 zijn deze week gestart met het IPC-thema: ‘Beestenboel’. 
In dit thema gaan de kinderen van alles leren en ontdekken over dieren in de verschillende hoeken, 
kringen en leerpleinen. Het thema is verdeeld over 3 focussen waar de komende weken extra de 
nadruk op wordt gelegd: huisdieren, wilde dieren en boerderijdieren. 
 
We willen proberen om de kinderen zoveel mogelijk met echte dieren in aanraking te laten komen.  
In de klas mag uw kind bijvoorbeeld iets vertellen over een eigen huisdier. Dit kan met behulp van 
foto’s en spullen, maar in overleg mag het dier ook bij ons op bezoek komen. Wanneer uw 
zoon/dochter dit graag wilt, kunt u zich op het inschrijfformulier opgeven dat naast de deur van het 
klaslokaal hangt. 
Mocht uw kind ergens allergisch voor zijn, wilt u dat dan aangeven bij de groepsleerkracht? 
 
Daarnaast vinden we het ook altijd een meerwaarde als deskundigen iets komen vertellen. Bent u 
dierenarts, boswachter, werkt u in dierenwinkel of op een boerderij etc. en vindt u het leuk om hier iets 
over te komen vertellen? Laat het ons dan weten! 
Het belooft een beestachtig interessant thema te worden. Loop daarom gerust regelmatig de klas 
even binnen en laat uw kind vertellen over onze leerwand. 

 
 
Biebbezoek groep 3:  donderdag 29 september  
Bibliotheek Montferland nodigt alle leerlingen van groep 3 uit voor een bezoek aan de bibliotheek. Het 
programma dat aangeboden wordt heet Kond. Het programma is gebaseerd op het boek Kond van 
Kim Eberwijn. Kond is net zo grappig als zijn gekke naam. Maar is Kond wel echt of bestaat hij alleen 
op papier? En waarom heet hij Kond? Tijdens dit groepsbezoek gaan de leerlingen samen met Pim en 
Maan op ontdekking naar Kond, de kathond. En andere vreemde dieren. 
Welke ouders van groep 3 zouden er dan willen rijden? 



De groepen 3a, 3b, 3c vertrekken om 10.15 uur en zijn ongeveer 11.45 uur weer terug. 
De groepen 3d, 3e, 3f vertrekken om 11.45 uur en zijn rond 13.15 uur weer terug. 
Ouders die rijden mogen erbij blijven. 
Als u kunt rijden, wilt u dit aan de leerkracht doorgeven (kan ook via Social Schools)? Wilt u daarbij 
ook aangeven hoeveel kinderen (inclusief uw eigen kind) in uw auto mee kunnen?    
Alvast bedankt! 
 
IPC-thema ‘Tijd-detectives’ in de groepen 4/5 
Dinsdag 20 september zijn de kinderen gestart als echte archeologen op zoek naar schatten in het 
Cool Nature Park. Ze hebben bijzondere en oude materialen opgegraven die ze verder zijn gaan 
onderzoeken. Ook nemen deze detectives al veel materialen van thuis, opa’s/oma’s, buren en 
vrienden mee waar ze in de klas iets over vertellen. Erg leuk om te zien wat ze allemaal meenemen! 
Tijdens begrijpend lezen hebben de kinderen meer geleerd over bijvoorbeeld de bijzondere 
ontdekking van het graf van Toetanchamon in Egypte. Komende weken gaan we verder op onderzoek 
uit. We hebben er veel zin in! We zullen van iedere les iets ophangen op onze leerwand, komt u ook 
een keer kijken? De kinderen vertellen u er graag over. 
 
IPC-thema in groepen 6,7 en 8: ‘Zij maakten het verschil – belangrijke personen” 
Ons leven vandaag de dag had er heel anders uit gezien zonder de invloed van bijzondere personen 
uit de geschiedenis. Een daad van verzet, een briljant idee of een inspirerende leider kan de loop van 
de geschiedenis op een belangrijke manier bepalen. 
In deze unit maken de kinderen kennis met enkele sleutelfiguren die nu, of in het verleden het verschil 
maakten. We gaan aan de slag met de gebieden Mens en Samenleving, Geschiedenis, Kunstzinnige 
Vorming, Muziek en Internationaal. Vraag uw kind gerust naar het thema de komende tijd, uw zoon of 
dochter zal er beslist een hoop over kunnen vertellen. 
 
Kinderpostzegels groep 6/7 
Ook dit jaar doen we weer mee met de kinderpostzegelactie. De actie loopt van woensdag 28 
september t/m woensdag 5 oktober. Het thema van dit jaar is ‘Geef kinderen wind mee’. De opbrengst 
is bestemd voor kinderen die zó veel aan hun hoofd hebben dat ze vastlopen op school. Ze hebben 
bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit 
zichzelf te halen. Stichting Kinderpostzegels helpt deze kinderen met begeleiding of een speciale 
training. De kinderen verkopen de producten doormiddel van de verkoopmap of hun eigen 
persoonlijke link. 
 
Kinderboekenweek en boekenmarkt 5 oktober 
Van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van  

het thema: ‘Gi-ga-groen’. Lekker met de kinderen het bos in, krabbetjes zoeken op het strand of 

plantjes in de tuin zetten. De natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. 

Op woensdag 5 oktober starten we de Kinderboekenweek met een boekenmarkt. De kinderen van 

groep 4 t/m 8 mogen boeken verkopen boven in de gangen en met mooi weer buiten op een kleedje. 

Alle boeken worden verkocht voor een vaste prijs van € 0,50. De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen 1 

boek mee nemen om te ruilen in hun eigen klas. 

Expeditiedag  

Dit jaar organiseren we 4 Expeditiedagen. Deze dagen zullen in het teken staan van dans, drama, 

beeldende vorming en/of muziek. 

Woensdag 19 oktober zal de eerste Expeditiedag plaatsvinden. Deze gehele dag zal in het teken 

staan van beeldende vorming en dans.  

Wij nodigen jullie graag uit om de afsluiting bij te wonen in de grote gymzaal van 13.15 uur tot 13.45 

uur. 

 

 

 

 



 

OUDERS 

 
Herhaling: Informatieavond 
Vanavond (donderdag 22 september) wordt u uitgenodigd om kennis te maken met de leerkrachten in 
de groep van uw zoon of dochter.  
In tegenstelling tot andere informatieavonden zal de oudervereniging geen presentatie geven. Zij 
zullen u later, door middel van film, informeren en verantwoording afleggen. 
 
Tijdens de kennismaking/introductie zullen de leerkrachten vertellen over de manier van werken in de 
groepen. Natuurlijk is er gelegenheid om materialen in te zien en vragen te stellen. 
De avond is als volgt verdeeld in blokken: 
19.00 – 19.45 uur: Introductie van de groepen 4/5 en 8 (in de lokalen) 
19.45 – 20.00 uur: Koffie/thee/pauze (in de hal) 
20.00 – 20.45 uur: Introductie van de groepen 1/2/3 en 6/7 (in de lokalen) 
 
Expeditieraad 
Woensdag 14 september is de eerste Expeditieraad geweest. De kinderen hebben samen met meester 
Maarten meegedacht over dingen die op school spelen. De kinderen hebben geleerd om niet namens 
zichzelf te spreken, maar als vertegenwoordiger van hun klas. Verder hebben ze geleerd wat er bij een 
vergadering komt kijken en hebben we kennis met elkaar gemaakt. De kinderen zijn weer goed van 
start gegaan om hun groep te vertegenwoordigen! 
 
 

 
 
Bijlagen: 

- Informatieavonden en aanmelden voor de eerste Communie en Vormsel 
- Kunst & Crea Atelier Montferland 

 
  



 

AGENDA 

 
Ma  19-09 t/m vrij 14-10 Startgesprekken 
Do 22-09 Informatieavond/kennismakingsavond 
Vrij 23-09 Schoolfotograaf 
Vrij 30-09 Studiedag 
Vrij 21-10 Studiedag 
Ma 24-10 t/m vrij 28-10 Herfstvakantie 
Ma  21-11 t/m vrij 02-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Wo 23-11 Studiedag 
Ma 05-12 Sinterklaas 
Do 22-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 26-12 t/m vrij 06-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: Informatieavonden en aanmelden voor de eerste Communie en Vormsel 

 

 
Eerste Communie en Vormsel in 2023 
Informatieavonden en aanmelden 

 
Gaan jullie meedoen? 

 
Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan 

horen, de katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige 
Communie is de tweede stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie. 

 
Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En 

je doet ook dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat 

wat met Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier laat 
kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen 

gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En 
zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: 

doe je mee? Je bent welkom! 
 

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2023 
 

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden 
over de Eerste Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze 

parochie op school gaan. We hebben voor de informatieavonden twee 
kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende 

afstand te kunnen houden. De data zijn als volgt: 
 

- Dinsdag 8 november 2022 om 19.30 uur in de Pancratiuskerk in ’s-

Heerenberg 
- Donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur in de Mariakerk in 

Didam. 
 

Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te 
melden via e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl. Traditioneel 

geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie 
doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen 

die nu in groep 3 of 4 zitten. 
 

Informatie en aanmelden Vormsel 2022 
 

We nodigen belangstellende ouders uit de informatieavond over het 
Vormsel te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school 

gaan. Deze is: 

 
- Woensdag 9 november om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam. 

 

mailto:eerstecommunie@parochiegabriel.nl


Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden via e-mailadres 
vormsel@parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van 

kinderen die nu in groep 8 zitten of in de brugklas. 

 
Aanmelden voor informatieavonden 

 
Zoals hiervoor al is aangegeven vragen wij u om u aan te melden voor de 

informatieavonden (voor de Eerste Communie via het e-mailadres 
eerstecommunie@parochiegabriel.nl en voor het Vormsel via het e-

mailadres vormsel@parochiegabriel.nl). Na de informatieavond krijgen de 
ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste 

Communie en/of het Vormsel. 
 

Eerder Eerste Communie gemist? 
 

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben 
meegedaan aan de Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring 

leert dat het geen probleem is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte 

welkom om in deze ronde 2021-2022 mee te doen. Hun ouders zijn dus 
ook van harte uitgenodigd. 

 
En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? 

Ook dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de 
Eerste Communie kan het zetten van deze stap meegenomen worden.  

 
Vragen? 

Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling ofs, 0316-225687, 
t.reuling@parochiegabriel.nl.  
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Bijlage 2: Kunst & Crea Atelier Montferland 

 
 
 

 


