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Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hopen dat u met uw kind(eren) een fijne 
zomervakantie heeft gehad. Dit jaar wordt wederom een mooi schooljaar voor de 
kinderen, team en voor u als ouder/verzorger. Het team is vol energie en enthousiasme 
aan de slag gegaan. We zijn blij dat iedereen na een aantal weken vakantie weer goed 
gestart is en dat we ook alle kinderen weer hebben mogen begroeten in hun ‘nieuwe’ 
groepen. Wij wensen iedereen een mooi schooljaar toe. 
 

GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende maanden willen wij elke twee weken één van de acht persoonlijke leerdoelen 
centraal stellen om deze te ervaren en te oefenen. Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen 
besteden. We beginnen maandag 26 augustus met het leerdoel: 
“samenwerken”, ik kan samen werken en spelen.  
 
Hierbij denken wij aan: 

 Naast anderen en met anderen spelen en leren 

 Steeds beter samenwerken 

 Bewust worden van de verschillende rollen die er zijn binnen 

een groep 

 Wachten op je beurt en kunnen delen 

Portfolio 

Alle kinderen hebben voor de zomervakantie hun portfolio mee naar huis genomen. Zou u het 

portfolio van uw kind weer mee naar school willen geven? Alvast bedankt! 

Afvalberg beperken 
We beschikken op onze school over één afvalcontainer. Deze zit altijd snel vol. Wilt u rekening 
houden met onze afvalberg tijdens het meegeven van eten en drinken? Gelieve eten en drinken 
zoveel mogelijk in een broodtrommel en een beker te doen. Alvast bedankt! 
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 13 september komt de schoolfotograaf. Hij staat voor de hele dag ingepland. Dit jaar 
hebben we een nieuwe schoolfotograaf. De individuele foto’s worden, zoals gewoonlijk, onder 
schooltijd gemaakt.  
LET OP: Er worden dit jaar 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 aanmelden 
door vóór 1 september 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. 
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Voorstellen groepen 
Vanochtend hebben de groepen zich voorgesteld aan alle kinderen, juffen en 
meesters, maar ook aan velen van u. Wat een grote opkomst! De kinderen hebben 
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. 
 
Biebbezoek groep 3  
Dinsdag 10 september brengt groep 3 een bezoek aan de bieb. Het programma is 
gebaseerd op het boek Keepvogel-Noodweer van Wouter van Reek. Tijdens het 
bezoek worden de kinderen lid van de Keepvogelclub en helpen ze Keepvogel in 
de Bibliotheek te zoeken naar Tungsten.  
Groep 3a en 3b vertrekken om 8.45 en zijn om 10.15 terug. 
Groep 3c en 3d vertrekken om 10.15 en zijn om 11.45 terug. 
Ouders die rijden, mogen blijven kijken als ze dat willen.  
Heeft u tijd om mee te gaan? Bij de klaslokalen van groep 1/2/3 hangt een formulier, waarop u 
zich kunt inschrijven. 
 
Start IPC-thema ‘Huis en Thuis’ groepen 1/2/3 
Na een fijne eerste schoolweek gaan wij volgende week starten met het nieuwe IPC-thema 
‘Huis en Thuis’.  
In dit thema gaan we het hebben over hoe huizen er aan de buiten- en binnenkant uitzien, wat 
je kunt vinden rondom het huis, hoe het voelt om thuis te zijn en hoe het is om te verhuizen. 
We eindigen het thema door te kijken naar huizen in andere landen. 
Voor het startpunt willen wij u vragen een foto van het huis van uw kind te mailen naar de 
groepsleerkracht. Zou u dit geheim willen houden voor uw zoon of dochter, dat maakt de 
verrassing bij het startpunt groter. Deze foto zouden wij graag voor maandag 26 augustus 12.00 
uur ontvangen. 
 
IPC groepen 4/5  
Volgende week starten de groepen 4/5 met het nieuwe IPC-thema ‘We zijn wat we eten’. 
Voeding speelt een vitale rol in de geschiedenis en cultuur van de hele wereld, omdat eten 
essentieel is om te leven. Door te leren over de verschillende soorten en hoeveelheden voedsel 
dat ons lichaam nodig heeft, kunnen we gezonder eten en langer genieten van ons leven. Bent 
u hierin gespecialiseerd, bent u bijvoorbeeld diëtist en wilt u hierover vertellen in de klas, dan 
horen we dit graag. 
Voor vrijdag 30 augustus hebben we reclamefolders nodig van supermarkten, zou u deze aan 
uw kind mee willen geven? Alvast bedankt! 
 
 

OUDERS 

 
Introductieavond en Algemene ledenvergadering oudervereniging  
Op donderdag 5 september wordt u uitgenodigd om kennis te maken met de leerkrachten in 
de groep van uw zoon of dochter en de algemene ledenvergadering van de oudervereniging, 
bij te wonen. 
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 om organisatorische redenen als volgt verdeeld in blokken: 
19.30 – 20.15 uur : Introductie van de groepen 1/2/3 en 6/7 (in de    

   lokalen) 
20.15 – 20.30 uur   :  Koffie/thee/pauze (in de hal) 
20.30 uur :  Algemene ledenvergadering oudervereniging (in    
                                                                    de hal) 
aansluitend tot ± 21.45 uur :  Introductie van de groepen 4/5 en 8 (in de lokalen) 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging zal het bestuur 
verantwoording afleggen voor haar handelen over het afgelopen schooljaar. Ook de MR zal 
op deze avond vertellen wat ze het afgelopen schooljaar hebben gedaan.  
Wij hopen dat u op deze avond aanwezig kunt zijn. 
  



 

 
 
Gymrooster schooljaar 2019-2020 

 
Campina schoolmelk 
Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid voor de kinderen om in de middagpauze Campina 
schoolmelk te drinken.  
Meer informatie is terug te vinden op www.campinaopschool.nl. U kunt onze school vinden, 
onder ons adres (Reinskamp 2). Vervolgens kunt u aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. de 
levering van de schoolmelk. Wanneer u al een bestelling had, loopt dit automatisch door in het 
nieuwe schooljaar.  
 
Allergieën 
Het is belangrijk dat de leerkracht op de hoogte is van bepaalde allergieën van uw zoon of 
dochter. Mocht dit het geval zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. 
 
GRUIT-dagen 
We vinden het belangrijk dat kinderen gezond leven. Één onderdeel hiervan is gezond eten. 
Op de woensdag, donderdag en vrijdag hebben we daarom de GRUIT-dagen. Het is de 
bedoeling dat alle kinderen op deze GRUIT-dagen tijdens de ochtendpauze iets van GRoente 
of frUIT eten. 
Wilt u er op letten dat u uw zoon(s) of dochter(s) op die dagen voorziet van het juiste 
tussendoortje? 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 35 Ochtend Middag 

Maandag (26-08) Expeditie 

Dinsdag (27-08)  

 oensdag (28-08) Expeditie  

Donderdag (29-08)  

Vrijdag (30-08) Expeditie  

 
Belangrijke data voor schooljaar 2019-2020 
De nieuwe IKC-gids en kalender komen op de website te staan en u ontvangt hem via Social 
Schools. Hierin staan de schoolactiviteiten. De groepsactiviteiten zullen apart gecommuniceerd 
worden. Onderstaand vindt u nog een keer een overzicht van de belangrijke data voor komend 
schooljaar.  
 
Bijlagen: 

- Expeditie Loilinson 
- Jeugdwerk Nieuw-Dijk 
- Cursus computer typen/Word/PowerPoint 
- Uitnodiging opening sportcourt 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.30-09.15   
Groep 6/7b 

 08.30-09.15    
Groep 6/7a 

  

09.15-10.00   
Groep 6/7a 

 09.15-10.00    
Groep 6/7b 

  

10.30-11.15   
Groep 8 

 10.30-11.15 
Groep 4/5a 

  

11.15-12.00 
Groep 5 

 11.15-12.00    
Groep 4/5b 

  

12.30-13.15  
Groep 4 

12.30-13.15 
Groepen 1/2/3 

  12.30-13.15  
Groepen 1/2/3 

  13.15-14.00    
Groep 8 

 13.15-14.00  
Groepen 1/2/3 

Week 36 Ochtend Middag 

Maandag (02-09) Expeditie  

Dinsdag (03-09)  

Woensdag (04-09)  Expeditie 

Donderdag (05-09)  

Vrijdag (06-09) Expeditie 

http://www.campinaopschool.nl/


 

AGENDA 

 
Do 05-09 Informatieavond/kennismakingsavond voor de groepen 1 t/m 8 

Algemene Ledenvergadering van de OV en presentatie MR 
Wo 11-09 De startgesprekken worden opengezet in Social Schools 
Vrij 13-09 Schoolfotograaf 
Ma 16-09 Studiedag, alle kinderen vrij 
Di 17-09 t/m do 10-10 Startgesprekken worden gevoerd 
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 
Ma  10-02 t/m do 20-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken  
Ma 13-02 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 20-02 Portfolio mee naar huis 
Vrij 21-02 Carnaval, tot 12.00 uur naar school, start voorjaarsvakantie 
Ma  24-02 t/m vrij 28-02 Voorjaarsvakantie 
Wo  25-03 Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij 
Vrij 10-04 Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 13-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Vrij 17-04 Koningsspelen, tot 12.00 uur naar school 
Ma  27-04 t/m vrij 08-05 Meivakantie 
Do  14-05 en vrij 15-05 Bivak groepen 4/5 
Di  19-05 en vrij 20-05 Groepen 1/2/3 Meester en Juffendag, slapen op school 
Do  21-05 en vrij 22-05 Hemelvaartsdag en vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 01-06 Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Ma  08-06 t/m do 11-06 Avond4daagse 
Vrij 12-06 Studiedag, alle kinderen vrij 
Di 23-06 Presentatieavond 
Ma  29-06 t/m do 09-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
Ma 06-07 Musical groep 8 
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 
Ma 24-08 Weer naar school 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
Janine de Reus 

 

  



 

BIJLAGE 1: Expeditie Loilinson 

 

De strijd om de titel “Loilinson” barst op zaterdag 14 september los! Het 3e veld van SV Loil 
zal die middag omgetoverd zijn tot een uitdagend speelveld vol met obstakels en 
hindernissen. Teams strijden tegen elkaar voor de meeste punten of de snelste tijd.   
 
Ieder kind, die ouder is dan zes jaar, mag meedoen! Elk team bestaat uit zes leden en in elk 
team mogen zelfs twee volwassenen zitten! 
 
Welk team is de beste survivor en wint Expeditie Loilison 2019? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

BIJLAGE 2: Jeugdwerk Nieuw-Dijk  

 
Beste jongens en meisjes, 
 
Het Jeugdwerk gaat komend weekend weer starten!! 
 
Jullie zijn allemaal weer van harte welkom om een gezellige tijd te 
hebben in de Meikever, aan de Smallestraat 42 te Nieuw-Dijk. Er 
worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugd, denk 
hierbij aan sport en spel, knutselen, speurtochten, lekker chillen of film 
kijken, maar ook lekkere hapjes maken en pizza’s bakken. Voor ieder 
wat wils! 
 
De bijdrage is €2,- per kind, voor alle groepen. 
 
De tijden zijn als volgt: 
 
Zaterdagmorgen (groep 1,2,3 en 4) 09:45 - 11:00 uur 
Zaterdagmiddag 1 (groep 5 en 6) 13:30 - 15:00 uur 
Zaterdagmiddag 2 (groep 7 en 8) 15:30 - 17:00 uur 
Dinsdagavondgroep (klas 1 en 2 voortgezet onderwijs) 19:30 - 21:00 uur 
 
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten in de Meikever! 
 
Bestuur Stichting Open Jeugdwerk Nieuw-Dijk 
  



 

BIJLAGE 3: Cursus computertypen/Word/PowerPoint  

  



 

BIJLAGE 4: Uitnodiging opening sportcourt   

 


