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GROEPSACTIVITEITEN 

Herstart onderwijs 
Een spannend begin deze week, de scholen mochten weer (voor de helft) open. Na veel 
voorbereidingen en de nodige maatregelen te hebben getroffen waren wij klaar om de 
kinderen weer te ontvangen. We zijn als team trots op de manier hoe de eerste week is 
verlopen. We vinden het fijn dat de kinderen en u als ouders zich aan de afspraken heeft 
gehouden.  
 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende 2 weken besteden we aandacht aan het leerdoel: “Aanpassingsvermogen”.  
Hierbij denken wij aan: 

• dingen op verschillende manieren kunnen doen 
• strategieën ontwikkelen waarmee je leert omgaan met 

verandering en onbekende situaties 
• nieuwe rollen ontdekken die je kunt spelen 
• nieuwe ideeën ontdekken 

• je steeds prettiger voelen in diverse situaties 
 
IPC Groepen 6/7 
Deze week gaan de groepen 6/7 beginnen met het thema ”Pandemie onder controle”. De 
wereldbevolking groeit ieder jaar. Er komen wereldwijd steeds meer mensen op de aarde bij. 
Wat gebeurt er tijdens een pandemie, zoals de Mexicaanse griep of het Coronavirus (COVID-
19)? Hoe gevaarlijk is het voor mij of misschien zelfs de mensheid? Deze unit is speciaal voor 
de huidige situatie geschreven en heeft ook opdrachten die de kinderen thuis kunnen maken.  
 
Terugstorten deel ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ieder schooljaar organiseert de school in samenwerking met de oudervereniging diverse 
activiteiten. Deze activiteiten worden financieel ondersteund door middel van de 
ouderbijdrage die u als ouder voor uw kind betaald. 
Vanwege de sluiting van de school i.v.m. het Coronavirus, zijn er vele activiteiten 
geannuleerd.  
 
Door het afgelasten van deze activiteiten wordt uw ouderbijdrage dit jaar niet gebruikt zoals 
andere jaren het geval is. 
 
Daarom heeft de oudervereniging besloten om éénmalig een deel van de ouderbijdrage terug 
te storten. 
Per €30,- betaalde ouderbijdrage zal de oudervereniging €10,- retour storten op uw rekening. 
Deze terug storting zal naar verwachting in de loop van volgende week (week 21) 
plaatsvinden. 
 
Bij vragen horen wij dit graag van u, ov.deexpeditiedidam@liemersnovum.nl 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens de Oudervereniging 
Valesca van den Tillaart (penningmeester) 
 
 



 

OUDERS 

 
Voorstellen Sharon van Dulmen 
Dag allemaal,  
 
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen! 
 
Ik ben Sharon van Dulmen, 37 jaar, moeder van Mick en Isis en woon samen 
met mijn man in Didam. Op woensdag, donderdag en vrijdag  zal ik de 
groepen 4/5 ambulant ondersteunen. 
 
Voorheen heb ik 13 jaar gewerkt op een basisschool in Huissen. Dit schooljaar ben ik gestart 
bij de invalpoule om zo met diverse scholen kennis te maken!  
 
Ik heb erg veel zin om te starten en dit, toch wel bijzondere, schooljaar goed af te sluiten. 
  
Groetjes, 
Sharon van Dulmen 
 
Geen luizencontrole 
Door de huidige coronamaatregelen kan de luizencontrole, uitgevoerd door hulpouders, niet 
plaatsvinden. We willen u vragen uw kind thuis een keer vaker te controleren.  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 21 Ochtend Middag 

Maandag (18-05)  

Dinsdag (19-05)  

Woensdag (20-05) Expeditie 

Donderdag (21-05) Hemelvaartsdag 

Vrijdag (22-05) vrij 

 
 

AGENDA 

 
Do  21-05 en vrij 22-05 Hemelvaartsdag en vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 01-06 Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Vrij 12-06 Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma  29-06 t/m do 09-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
Do 09-07 Portfolio mee naar huis 
Vrij 10-07 Doordraaidag, tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma  13-07 t/m vrij 21-08 Zomervakantie 

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

Bob Jansen Maike Hieltjes 
 

 


