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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 
 

OUDERS 

 
Ontwikkelgesprekken 
Vanaf woensdag 31 maart om 15.00 uur kunt u zich inschrijven voor een ontwikkelgesprek. 
De gesprekken zullen digitaal plaatsvinden in de periode van maandag 12 t/m donderdag 22 
april.  
Twee dagen voor aanvang van het ontwikkelgesprek zal het portfolio mee naar huis worden 
gegeven. Zo kunnen de kinderen vanaf groep 4 zich ook voorbereiden op het gesprek en 
kunt u het portfolio en documenten tijdig inzien.  
Op woensdag 7 april zullen de LOVS-resultaten in een gesloten envelop aan uw kind worden 
meegegeven naar huis. 
 
Waterpokken 
In enkele groepen zijn er momenteel kinderen waarbij de waterpokken zijn geconstateerd.  
Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/waterpokken) is hierover meer informatie 
te vinden.  
 
Van de bibliotheek: Media Ukkie Dagen-tas 
Vrijdag 26 maart beginnen de Media Ukkie Dagen met als thema “Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet”. Heb jij een kind tussen de 0 en 6 jaar? Vraag dan de Media Ukkie Dagen-tas aan.  
In de tas zit een MediaGroeiBoekje, een MediaDiamant, de voorleesgids, flyers en een 
kleurplaat. De tas is gratis en voor iedereen (je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek).  
https://www.bibliotheekmontferland.nl/MediaUkkieDagen.html 
 
Van de bibliotheek: Kinderjury  
De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen verteld over de kinderjury en 
uitgelegd hoe ze daar aan deel kunnen nemen. 
Op de website van de Bibliotheek Montferland staat dit in twee filmpjes uitgelegd. De 
kinderen kunnen rechtstreeks een kinderjurytas aanvragen via de link: 
https://www.bibliotheekmontferland.nl/kinderjury.html 
 
Verkeerssituatie  
In december hebben wij samen met de gemeente gekeken naar de verkeerssituatie rondom 
de school. Hierbij hebben wij aangegeven waar in onze ogen de pijnpunten liggen m.b.t. de 
verkeersveiligheid. Er is n.a.v. dit gesprek toegezegd dat er een pad wordt gelegd vanuit de 
parkeerplaats van het kerkhof naar de school. Echter wordt de situatie aan de wijkzijde van 
de school nog niet dusdanig ernstig ingeschat dat hier op korte termijn wat aan gaat 
gebeuren. Dit komt onder andere vanwege het feit dat er genoeg parkeervakken vrij zijn op 
de parkeerplaatsen en dat daar geen gebruik van gemaakt wordt. Momenteel voert een 
groep ouders vanuit de wijk ook gesprekken met de gemeente om het probleem aan te 
kaarten. 

https://www.rivm.nl/waterpokken
https://www.bibliotheekmontferland.nl/MediaUkkieDagen.html
https://www.bibliotheekmontferland.nl/kinderjury.html


 
Als school, maar ook vanuit de ouders uit de wijk, willen we de verkeersveiligheid graag wel 
weer een keer onder uw aandacht brengen. We willen u graag bewust maken van de 
volgende items: 

- Wilt u bij het naderen van de school uw snelheid matigen en letten op overstekende 
kinderen en ouders? 

- Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de parkeervakken op de parkeerplaatsen? 
- Wilt u, nadat u uw kinderen heeft afgezet bij school, opletten bij het wegrijden op 

naderende kinderen op de fiets? 

 
Hopelijk kunnen we samen de verkeersveiligheid rondom de school zo veilig mogelijk maken! 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
MR vergadering 
Op woensdag 10 maart hebben we een online vergadering gehad waarbij o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod kwamen:  

- N.a.v. onze oproep in de nieuwsbrief, hebben zich twee nieuwe kandidaten gemeld; 
Rick Straatsma en Kevin van den Tillaart. Zij hebben zich voorgesteld en zullen vanaf 
schooljaar 2021-2022 namens de ouders plaatsnemen in de MR. 

- De situatie betreffende Corona op dit moment, is toegelicht door de directie. 
- De inspectie heeft op de Expeditie een themaonderzoek gehouden. Er zijn geen 

bijzonderheden gemeld, de zaken zijn op orde. 
- Op stichtingsniveau is de eerste schooldag na de lockdown geëvalueerd. Er was een 

mogelijke code rood door de sneeuw. Er wordt een crisisteam samengesteld om 
goede beslissingen te kunnen maken in dit soort noodsituaties. 

- De enquête over communicatie naar ouders is besproken. Verderop in de nieuwsbrief 
wordt deze toegelicht. 

- Vanuit het schoolplan is het onderdeel ‘IKC De Expeditie’ besproken. Maarten heeft 
een toelichting gegeven over de samenwerking tussen de school en de opvang. 
Ook zou de MR sommige onderwerpen kunnen overleggen met de Ouderraad van 
Zonnekinderen. 

- Tot slot zijn de plannen voor het vernieuwen van het schoolplein gedeeld. Er werd 
enthousiast gereageerd op de veranderingen. Mooi dat de kinderen er middels de 
Expeditieraad ook in betrokken zijn. In de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over 
lezen. 

Op woensdag 19 mei is de volgende MR vergadering. 
 
Nieuwe MR leden per schooljaar 2021-2022 
 

 
 
Mijn naam is Kevin van den Tillaart, getrouwd met Valesca en vader van 3 kinderen Quint, 
Zinzi en Xaf. 
Werkzaam bij Vgib in Ochten en train wekelijks het voetbalteam van Quint bij DVC-26. 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal ik plaats nemen in de MR. 
Ik kijk uit naar een plezierige tijd in de MR en hoop veel voor school te kunnen betekenen. 
 
 



 
Ik ben Rik Straatsma, eigenaar van Cafetaria Trefpunt Didam.  
Getrouwd met Francie, 2 kids Evi en Bram. 
 
 
MR enquête communicatie 
 
Beste Ouders, 
 
Enige tijd geleden hebben wij als OMR op verzoek van de school een enquête gehouden 
over de communicatie tussen school en ouders. 
De enquête kende een hoge respons waar we u voor willen bedanken. 
Wij hebben de resultaten van de enquête met de directie van onze school gedeeld. Zij zullen 
de resultaten met het team bespreken om te zien waar ze op de goede weg zijn en waar nog 
verbetering mogelijk is. 
 
Hetgeen ons zelf als MR aan de enquête is opgevallen en wij daarom aan de directie hebben 
meegegeven: 

 De resultaten zijn overwegend positief. Men is overwegend tevreden met de huidige 
vorm van communicatie. 

 De frequentie van de nieuwsbrief wordt als prettig ervaren en het grootste gedeelte 
van de ouders verkiest één algemene nieuwsbrief boven een nieuwsbrief per 
bouwlaag. 

 Beleid vanuit de stichting en de berichten van de MR worden als minst interessant 
bestempeld.  

 Buiten de nieuwsbrief om communiceert men het liefst persoonlijk en indien het 
digitaal moet, via Social School of via Teams. E-mail is niet erg populair als 
communicatiemiddel. 

 De inhoud van Social School berichten is niet altijd 100% helder. 

De resultaten van de enquête vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 13 Ochtend Middag 

Maandag (29-03) Expeditie 

Dinsdag (30-03)  

Woensdag (31-03)  

Donderdag (01-04) Expeditie 

Vrijdag (02-04) Goede vrijdag 

 
Bijlagen: 

- HVZ Tulpencursus Hockey Instuif 
- Uitslag enquête communicatie  

  

Week 14 Ochtend Middag 

Maandag (05-04) Tweede Paasdag 
Dinsdag (06-04)  
Woensdag (07-04) Expeditie 
Donderdag (08-04) Expeditie 
Vrijdag (09-04)  



 
 

AGENDA 

   
vrij 02-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
ma 05-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
ma 12-04 t/m do 22-04 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7 
do 22-04 Portfolio mee naar huis 
vrij 23-04 Koningsspelen, kinderen 12.00 uur vrij 
ma  26-04 t/m vrij 07-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



Bijlage: HVZ Tulpencursus Hockey Instuif 

 

 
 
 

 
 


