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 Schooljaar ‘21-‘22  

  
   

  
  9 september 2021 

  

GROEPSACTIVITEITEN 

 
Voorstellen groepen 
Vanochtend hebben de groepen zich voorgesteld aan alle kinderen, juffen en meesters. De 
kinderen hadden samen een leuk liedje, yell, versje of rap ingestudeerd. Dit hebben ze erg 
knap en origineel gedaan. Alle groepen zijn klaar voor het nieuwe schooljaar! 
 
Bieb groepen 4/5 
Woensdag 15 september mogen we weer voor de eerste keer dit schooljaar nieuwe boeken 
uitzoeken in de bibliotheek van Didam. Voor onderstaande data hebben we ouders nodig die 
willen rijden en een groepje van maximaal 4 kinderen willen begeleiden bij het uitzoeken van 
de boeken. 

- Woensdag 15 september   
- Woensdag 17 november  
- Woensdag 12 januari   
- Woensdag 16 maart  
- Woensdag 11 mei   
- Woensdag 15 juni  

 

Groep 4/5a  09.00-09.15 uur 

Groep 4/5b  09.15-09.30 uur 

Groep 4/5c 09.30-09.45 uur 

 
Wilt u ons hierbij helpen? Stuur dan een bericht naar de eigen leerkracht van uw kind en geef 
aan welke dag u wilt rijden. 
Groep 4/5a: Marieke.tiemessen@liemersnovum.nl 
Groep 4/5b: Arnold.croezen@liemersnovum.nl 
Groep 4/5c: Jos.bergervoet@liemersnovum.nl 
 
Muntenjacht groep 6/7 en 8 
Op woensdag 15 september gaan de kinderen van de bovenbouw op Muntenjacht bij de 
Westernboerderij.  
De kinderen hebben op deze dag een goede, veilige fiets nodig! 
 
Bieb groep 6/7 en 8 
Vrijdag 17 september mogen we weer nieuwe biebboeken uitzoeken in de bibliotheek van 
Didam. Vanaf groep 6 gaan we hier op de fiets naartoe. Graag voor deze dag de fiets 
meenemen. 
 

OUDERS 

 
Juf Keshia  
Juf Keshia is op 26 juli bevallen van haar zoon Joppe. Inmiddels genieten 
Juf Keshia en haar vriend Leroy al een aantal weken volop van hun 
prachtige zoon. We wensen hen alle gezondheid, liefde en geluk.  
Op de foto hiernaast zwaait Joppe al naar alle ouders en kinderen! 
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Startgesprekken 
Vanaf woensdag 15 september 16.00 uur kunt u zich weer inschrijven voor een startgesprek. 
De startgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden in de periode van 
dinsdag 21 september t/m vrijdag 15 oktober. Het doel van het startgesprek is dat wij van u en 
uw kind (dat deelneemt aan het gesprek vanaf groep 4 t/m 8) willen weten hoe uw kind dit 
schooljaar gestart is. U ontvangt vandaag met deze nieuwsbrief het formulier voor het 
startgesprek. Samen met uw zoon/dochter, kunt u zich voorbereiden voor het gesprek. Wilt u 
dit formulier uiterlijk één dag voor het gesprek bij de leerkracht inleveren? Alvast bedankt. 
 
Mocht u voor aanvang van het gesprek gezondheidsklachten hebben, neem dan contact op 
met de groepsleerkracht om een nieuwe afspraak te plannen. Eventueel kan het gesprek ook 
digitaal plaatsvinden, zorg er dan voor dat u dit tijdig afstemt met de groepsleerkracht. 
 
Informatieavond 
Op donderdag 23 september staat de informatieavond gepland. Samen met het team, de MR 
en de OV is wederom gekeken hoe deze avond zo goed mogelijk kan worden ingevuld.  
Inmiddels zijn we druk bezig in alle groepen. Zo gaat iedere bouw een filmpje maken, waarin 
de belangrijkste informatie met u gedeeld gaat worden. Deze filmpjes zullen donderdag 23 
september met u gedeeld worden. 
Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met 
de groepsleerkracht van uw kind. 
 
Hoofdluis controle 
Normaliter bent u van ons gewend dat er drie keer per jaar een hoofdluiscontrole plaatsvindt. 
Helaas kan dit vanwege het Coronavirus niet op school worden uitgevoerd. We willen u vragen 
om thuis uw zoon(s)/dochter(s) regelmatig te controleren. 
Wilt u bij de groepsleerkracht aangeven wanneer u hoofdluis heeft geconstateerd? 
 
Voetpad 
De gemeente Montferland heeft inmiddels het voetpad vanuit de parkeerplaats bij het 
kerkhof richting school gerealiseerd.  
Fijn, dat daardoor de veiligheid van de kinderen en ouders is verbeterd. 
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 24 september komt de schoolfotograaf. De individuele foto’s worden onder schooltijd 
gemaakt. 
LET OP: Er worden alleen broer/zus foto’s gemaakt, als u zich daarvoor inschrijft. Dit geldt 
ook voor broers/zussen die (nog) niet bij ons op school zitten. U kunt zich tot uiterlijk 14 
september a.s. aanmelden door een mail te sturen naar: 
ov.deexpeditiedidam@liemersnovum.nl  
De broer/zus foto’s worden na schooltijd in de speelzaal gemaakt. 
 
Als de foto’s gemaakt zijn, krijgen de kinderen een inlogcode mee naar huis. Hiermee kunt u 
op de website van de fotograaf zelf een pakket samenstellen of een enkele foto bestellen. 
We hopen dat de kinderen er allemaal weer mooi op komen te staan. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 37 Ochtend Middag 

Maandag (13-09)  Expeditie 

Dinsdag (14-09)  Expeditie 

Woensdag (15-09) Expeditie 

Donderdag (16-09)  

Vrijdag (17-09)  

 
Bijlagen: 

- C.V. De 11jes pakt uit! 
- Cursus computertypen/Word/Powerpoint 

 

AGENDA 

 
Wo 15-09 De startgesprekken worden opengezet in Social Schools 
Ma 20-09 Studiedag 

Week 38 Ochtend Middag 

Maandag (20-09)  

Dinsdag (21-09)  

Woensdag (22-09 Expeditie  

Donderdag (23-09)  

Vrijdag (24-09)   
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Di  21-09 t/m vrij 15-10 Startgesprekken 
Do 23-09 Informatieavond/kennismakingsavond (Digitaal) 
Vrij 24-09 Schoolfotograaf 
Vrij  22-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 25-10 t/m vrij 29-10 Herfstvakantie 
Ma  22-11 t/m vrij 03-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 23-11 Studiedag 
Vrij 03-12 Sinterklaas 
Do 23-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 27-12 t/m vrij 07-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



Bijlage 1: C.V. De 11jes pakt uit! 

 
 
  



Bijlage 2: Cursus computertypen/Word/Powerpoint 

 


