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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken staat het persoonlijk leerdoel ‘respect’ 
centraal. Hierbij denken wij aan: 

 Bewust zijn van de dingen die mensen, dieren, planten en de 
omgeving nodig hebben 

 Voor anderen, dieren, planten en je omgeving zorgen 

 Dingen doen die goed zijn voor mensen, dieren, planten en je 
omgeving 

 Rekening houden met de gevoelens van anderen 
 
Stagiaires 
IKC De Expeditie is een opleidingsschool waarin wij studenten begeleiden in hun ontwikkeling 
tot leerkracht/onderwijsassistent. Dit betekent dat er in de klassen ook regelmatig studenten 
te vinden zijn. Hieronder willen de studenten zich graag aan u voorstellen. 
 
Dennis Aalders (groep 1/2/3a): 
Hallo!  
Ik heb mezelf al aan een aantal ouders voorgesteld maar ik zal mezelf nogmaals even 
voorstellen, mijn naam is Dennis Aalders. Ik ben 23 jaar, ik ben geboren en opgegroeid in 
Duiven. Ik zit in het 3e leerjaar van de Pabo Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Voor mijn 
opleiding mag ik stage lopen, dit doe ik in groep 1/2/3a. Dit zal elke maandag en dinsdag zo 
zijn tot het eind van het schooljaar. Rond februari ga ik op expeditie naar het buitenland om 
10 weken lang les te geven op het eiland Sint Eustatius. Ik hoop onder begeleiding van 
Jacqueline veel te leren en ook veel plezier te hebben. Om nog even terug te komen op 
mijzelf, ik heb als vooropleiding Sport en Bewegen niveau 4 op het MBO afgerond. Verder 
vind ik het leuk om te voetballen en af en toe te fitnessen. Als bijbaantje werk ik bij brasserie 
Een Mooie Dag in de bediening.  
Hiermee hoop ik dat u genoeg geïnformeerd bent, zijn er nog vragen kunt u altijd even langs 
komen! 
 
Maureen Tiemissen (groep 1/2/3c): 
Mijn naam is naam is Maureen Tiemissen. Ik ben 2e jaars Pabo student aan hogeschool 
Iselinge in Doetinchem. Op de dinsdagen sta ik in groep 1/2/3c bij Jordy in de klas. In de 
dagen dat ik er ben, zal ik lessen geven aan de groepen 1/2 en 3. Ook heb ik twee 
stageweken, hierin zal ik fulltime aanwezig zijn. Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd bij 
mij terecht!  
Tot snel!  
Groetjes, 
Maureen 
 
Marit Rompelaar (groep 1/2/3d): 
Marit is stagiaire in groep 1/2/3d en komt van de opleiding Onderwijsassistent. Ze zal 
voornamelijk op de maandag en dinsdag aanwezig zijn binnen de groep. Zij zal hier 
individuele kinderen of groepjes kinderen begeleiden. 
 
Daphne Linnenbank (groep 4/5a): 
Hallo mijn naam is Daphne. Ik ben 17 jaar oud. Op de maandag en de dinsdag loop ik stage 
in groep 4/5 A. Ik ga naar school in Arnhem op het Rijnijssel College, daar doe ik de studie 
onderwijsassistent waarvan ik nu in het tweede leerjaar zit.  
In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de Nettorama, dus misschien komt u mij daar eens tegen. 



Daarnaast heb ik in mijn vrije tijd ook drama lessen, waar ik een musical oefen en dit  
vervolgens ook mag uitvoeren voor mensen.  
Ik vind het erg leuk om met kinderen te kunnen werken, zo pas ik ook regelmatig op. Door het 
oppassen ben ik ook eigenlijk op mijn studie gekomen en ook in het onderwijs. Ik ben tot en 
met half februari hier op school. Ik hoop dat uw zoon of dochter het leuk gaat hebben met mij 
en dat ik hem/haar verder kan helpen in de ontwikkeling. 
 
Emma Vermeulen (groep 6/7a):  
Beste ouders/verzorgers,  
Mijn naam is Emma Vermeulen (20) en ik loop dit schooljaar stage op IKC de Expeditie. Op 
de maandag loop ik stage in groep 6/7B en op de dinsdag in groep 6/7A. Ik zit in mijn derde 
jaar van de academische PABO in Doetinchem (Iselinge Hogeschool). Ik kom oorspronkelijk 
uit Zeist, maar ik ben drie jaar geleden verhuisd naar Didam. Naast mijn studie speel ik 
voetbal bij DVC'26 in Didam. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin in beide groepen 6/7. Ik 
vind het erg belangrijk dat de kinderen eerlijk en respectvol zijn richting de leerkrachten, maar 
vooral naar elkaar toe. Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. 
 
Maureen Kaal (groep 8): 
Hallo ouders en/of verzorgers van de kinderen van de Expeditie, 
Mijn naam is Maureen Kaal, ik ben 26 jaar, woonachtig in Zevenaar. Ik ben een vierdejaars 
PABO student aan Iselinge Hogeschool in Doetinchem. In mijn eerste jaar op de PABO heb 
ik al een leuke stage ervaring opgedaan in Nieuw-Dijk, op de St. Antoniusschool. Veel 
leerlingen heb ik daardoor al vaker gezien. Dit jaar loop ik mijn LIO-stage in groep 8, bij 
meester Bob, meester Arnold en juf Maaike. Wat een luxe, vier leerkrachten in een klas! Mijn 
vaste stagedag is op de dinsdag, gedurende het schooljaar 2019/2020. Omdat ik zoveel 
mogelijk wil leren in het laatste jaar, zal ik ook vaak op de woensdag aanwezig zijn om lessen 
te verzorgen. In groep 8 gaan we in het laatste schooljaar van de Expeditie leuke activiteiten 
organiseren. Ik ben erg enthousiast dat ik hier ook deel vanuit mag maken. Ik heb heel erg 
veel zin in dit schooljaar! Dit jaar zal ik mijn opleiding afronden na het schrijven van mijn 
scriptie. Na dit schooljaar hoop ik natuurlijk een leuke baan te vinden in het onderwijs. Als je 
nog vragen hebt, loop gerust na schooltijd even binnen om ze te stellen. 
Groetjes, Maureen.  
 
Nieuw thema groep 1-2-3:  Van A naar B 
De komende weken gaan wij weer van alles over het thema 'Van A naar B' leren, dit sluit aan 
bij het thema van de Kinderboekenweek 'Reis mee'. 
In een rijke leeromgeving gaan we zoveel mogelijk ontdekken en leren over vervoersmiddelen. 
Achtereenvolgens zullen aan bod komen: de auto, de fiets, het vliegtuig, de trein en de bus. 
Middels diverse speelleerplaatsen, verdeeld over de pleinen en de speelzaal, hebben wij 
verschillende doelen centraal staan. 
Gedurende het thema maken we met de kinderen een leerwand in de klas. Op deze leerwand 
kunt u zien wat uw kind geleerd heeft, onderzocht heeft of trots op is. 
Neem vooral een kijkje bij de speelleerplaatsen en leerwand en praat met uw kind over hetgeen 
u ziet. 
Wij willen u dan ook vragen om thuis zoveel mogelijk vragen te stellen over het thema. 
Misschien hebt u thuis materiaal dat de kinderen mogen laten zien of gebruiken in hun spel. 
Wellicht kunt u iets vertellen over dit thema omdat u beroepsmatig betrokken bent (bijv. als 
fietsenmaker, automonteur, stewardess, etc.). 
Laat het ons weten. 
 
Boekenmarkt 
Vandaag zijn de kinderen druk bezig 
geweest met het verkopen en kopen 
van boeken op de boekenmarkt. De 
boekenmarkt is tevens de start van 
de Kinderboekenweek en heeft dit 
jaar als thema ‘Reis mee’.  
Mede door de grote opkomst en het 
enthousiasme van de kinderen was 
het ook dit jaar weer een geslaagde 
ochtend! 
 
 



Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 6/7 
Op maandag 7 oktober gaan de groepen 6/7 i.v.m. de Kinderboekenweek naar 
de bibliotheek voor het schrijversbezoek. Daar krijgen de kinderen een 
workshop van een bekende schrijfster, Nanda Roep.  
De groepen gaan op de fiets, dus de kinderen moeten niet vergeten om hun 
fiets mee naar school te nemen.  
Groep 6/7a 
Gaan van 11:00 uur tot 12:00 uur naar de bibliotheek. 
Let op! Voor groep 6/7a zoeken we nog twee ouders die mee willen fietsen 
naar de bibliotheek! 
 
Groep 6/7b 
Gaan van 13:00 uur tot 14:00 uur naar de bibliotheek. 
Let op! Voor groep 6/7b betekent dit, dat de kinderen om 14:00 uur klaar 
zullen zijn bij de bibliotheek. U kunt er voor kiezen om uw kind bij de bibliotheek op te halen. 
Als u uw kind op school ophaalt, zal hij/zij rond 14:15 uur op school terug zijn. 
 

OUDERS 

 
José Pieterse 
In groep 1/2/3c hebben wij de afgelopen weken gebruik kunnen maken van de hulp van José 
Pieterse. José is leerkracht op IKC Het Ravelijn en komt bij ons op school re-integreren. Zij 
zal, waarschijnlijk, tot aan de herfstvakantie op maandag en dinsdag aanwezig zijn. Wij 
wensen José heel veel succes en nog een fijne periode bij ons op school. 
 
Aanwezigheid Maarten 
 

Week 41 Ochtend Middag 

Maandag (07-10) Expeditie 

Dinsdag (08-10)  

Woensdag (09-10)  

Donderdag (10-10)  

Vrijdag (11-10) Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Thomas de stoomlocomotief in het filmhuis 
- Afsluiting rotonde Bievankweg/Beekseweg/Ruigenhoek 

 

AGENDA 

 
Di 17-09 t/m do 10-10 Startgesprekken  
Vrij 11-10 Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma  14-10 t/m vrij 18-10 Herfstvakantie 
Ma  18-11 t/m vrij 29-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

Ontwikkelgesprekken   
Di 26-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 05-12 Sinterklaas  
Do 19-12 Kerst op school 
Vrij 20-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma  23-12 t/m vrij 03-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
Janine de Reus 

 
  

Week 43 Ochtend Middag 

Maandag (21-10)  Expeditie 
Dinsdag (22-10)  
Woensdag (23-10)  
Donderdag (24-10)  
Vrijdag (25-10) Expeditie 
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BIJLAGE 1: Thomas de stoomlocomotief in het filmhuis 

 
  



BIJLAGE 2: Afsluiting rotonde Bievankweg/Beekseweg/Ruigenhoek 

 
 
  
  



 


