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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komen de 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. 
Wij beginnen, op maandag 12 december,  met het leerdoel: 
“respect”.  
Hierbij denken wij aan: 

 Bewust zijn van de dingen die mensen, levende dingen 
en de omgeving nodig hebben. 

 Voor anderen, levende dingen en je omgeving zorgen 

 Dingen doen die goed zijn voor mensen, levende dingen 
en je omgeving 

 Rekening houden met de gevoelens van anderen 

 
OUDERS 

 
Social Schools 3.0 
De overgang van DigiDuif naar Social Schools 3.0 is inmiddels voltooid. De meeste ouders 
hebben de functies van Social Schools ontdekt en de app wordt al langzamerhand eigen 
gemaakt. Mocht het nog niet lukken om in te loggen zullen we hieronder de meest 
voorkomende problemen/oplossingen beschrijven: 

- De app geeft aan dat het mijn inloggegevens niet herkent.  
Het kan zijn dat u de verkeerde app heeft gedownload op uw telefoon. U moet 
opletten dat u de app Social Schools 3.0 download in plaats van de app Social 
Schools.  

- Moet ik een nieuw account aanmaken?  
Nee, u kunt de inloggegevens die u bij DigiDuif gebruikte ook voor Social Schools 3.0 
gebruiken. 

 
Daarnaast willen wij u er op attent maken dat net zoals bij DigiDuif uw profielgegevens door 
iedereen kan worden ingezien. Als u dit niet wilt, kunt u ook de functie ‘zichtbaar voor ouders’ 
uitschakelen. Een andere optie is om de profielgegevens leeg te laten.  
 
Kerstfeest donderdag 20 december  
Donderdag 20 december zal het kerstfeest op IKC De Expeditie gevierd worden. Het 
kerstfeest kunnen we mede door u tot een gezellig avond maken. Hieronder is het 
programma en de benodigdheden voor deze dag te lezen: 

 08:15 uur: Meenemen naar school: bord, beker, bakje voor soep/dessert, mes, vork 
en lepel voorzien van de naam van de leerling (in een plastic zak).  

 14:00 of 16:45 uur: Ouders kunnen de gerechten in de groep brengen.  

 17:00 uur: Kinderen aanwezig in de eigen klas. De kinderen van de groepen 1/2/3 
mogen via de nooduitgang aan de zijde van groep 1/2/3a naar binnen via de catwalk. 
Vervolgens mogen zij doorlopen naar het restaurant in de speelzaal.  



 

 

 17.00 tot 18:00 uur: Kerstdiner in de groep.  

 18:00 tot 19.00 uur: Kerstmarkt op het schoolplein van IKC de 
Expeditie. Ouders van de groepen 1/2/3 mogen hun kind in 
de speelzaal ophalen. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 
komen zelf naar buiten. Buiten is er de mogelijkheid om 
samen met uw kind over de kerstmarkt te lopen. Daar worden 
spullen verkocht die door de kinderen zelf zijn gemaakt. De 
Oudervereniging zorgt voor een warm drankje.  

 

Wij hopen u deze avond te kunnen verwelkomen! 

 

AGENDA 

 
Wo 12-12 : Peutergym 08:45 uur – 09:45 uur 
Ma 17-12 : Technoplaza groep 6/7b 
Do 20-12 : Kerst op school 

Zwemmen groep 4/5c  
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Vrij 21-12 : Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 
t/m 
Vrij 

24-12 
t/m 
04-01 

: Kerstvakantie 

    
 
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 
Fons Pieters 
Ingrid van der Elsen 
 

Jordy Coobs Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 
 
 
 

 

  
  



 

 

BIJLAGE 1: De school in beweging voor Serious Request 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

BIJLAGE 2: Gym- en oliebollenfestijn bij S.V. Margriet 

 
 

Het Gym- en Oliebollenfestijn bij S.V. Margriet  
 

Op zaterdag 29 december 2018 openen wij onze deuren voor leden en 
niet-leden, jongens en meisjes. Kom kennis maken met de gymsport in 

onze gloednieuwe turnhal! 
Kom tumblingspringen, trampolinespringen, schommelen, ringzwaaien, 

freerunnen en volg een dansclinic! 
 

Naast het gezellig gymfeest in de turnhal, worden er heerlijke verse 
oliebollen gebakken en verkocht! In de kantine is een gezellige ruimte 

waar je de oliebollen kunt proeven, maar er is ook heerlijke warme 
chocolademelk en nog meer lekkers! 

 
Programma: 

11.00 uur: Opening Gym- en Oliebollenfestijn! 
11.00-13.00 uur: Beweegplein kinderen van  

2 t/m 6 jaar 
13.00-14.00 uur: Dansworkshop (alle leeftijden) 
14.00-16.00 uur: Beweegplein kinderen vanaf  

7 jaar en ouder 
16.00 uur: Sluiting Gym- en Oliebollenfestijn 

 

         Jullie komen toch ook?! 

 
     Locatie: Turn en Sportcentrum Montferland, Luijnhorststraat 10b 

Entree:  €1,- incl. ranja en een snoepje 
    Meer info: www.gymverenigingmargriet.nl 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.gymverenigingmargriet.nl/

