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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Bedachtzaamheid”. 
Ik kan nadenken over de dingen die ik doe: 

 Kunnen reflecteren op eigen werk en dat van anderen 
 Uitdagingen overwinnen door allerlei oplossingen te overwegen 
 Bewust worden van eigen kennis en kunde 
 Bewust worden van waar je nog beter in kunt/wilt worden 

 
Inleveren centraal prentenboek 
Afgelopen week hebben de kinderen uit de groepen 1/2/3 kunnen genieten van het centraal 
prentenboek, dat zij mee naar huis hebben gekregen. Wilt u er aan denken om het 
prentenboek vóór woensdag 13 november in te leveren bij de leerkracht? 
 
Sinterklaas groepen 1/2/3 
Deze maand is het weer zover. Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas naar ons land. 
Ook bij ons op school wordt dit uitgebreid gevierd. Wij houden net als voorgaande jaren het 
verhaal van het Sinterklaasjournaal aan. U kunt eventueel met uw kind het journaal volgen op 
Nederland 3 of via de website www.sinterklaasjournaal.nl.  
 
Sinterklaas groepen 4/5, 6/7 en 8 
Ook dit jaar gaan de groepen 4/5, 6/7 en 8 lootjes trekken. Wij zullen dit doen op 
maandag 18 november. De kinderen gaan vervolgens voor degene die op hun 
lootje staat een mooie surprise maken met een gedicht en een cadeautje. 
Wilt u aan het volgende denken:  

- De uitgaven voor de cadeautjes bedragen € 4,00 
- De surprise hoeft niet apart ingepakt te worden, het is juist de bedoeling dat de 

surprise zichtbaar is.  
- Het is de bedoeling dat de naam voor wie de surprise is zichtbaar is. 

De kinderen mogen hun surprise maandag 2 of dinsdag 3 december in de ‘Schatkamers’ 
zetten (op de leerpleinen bij de groepen). Dinsdag 3 december om 14.15 uur willen we de 
schatkamers compleet hebben, zodat we woensdag met alle kinderen alvast kunnen genieten 
van de surprises. We gaan ervan uit dat alle kinderen enorm hun best doen om voor de ander 
iets moois te maken. Als ouder mag u natuurlijk altijd helpen.  
Op donderdag 5 december vieren we het grote Sinterklaasfeest op school. 
 
 

OUDERS 

 
Nieuwe conciërge 
Wij zijn erg blij, dat wij een nieuwe conciërge hebben gevonden. Jacqueline Lefeber zal de 
taken van conciërge gaan vervullen. Jacqueline is deze week al begonnen. Haar werkdagen 
zijn dinsdag, woensdag en donderdag.  
We wensen haar veel werkplezier bij ons op IKC De Expeditie! 
 
Afwezigheid intern begeleider 
Lizette zal door persoonlijke omstandigheden de komende tijd afwezig zijn. De afspraken 
waarbij zij aanwezig moet zijn, zullen worden verschoven. De overige taken worden zoveel 
mogelijk door het team opgepakt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u terecht bij 
Maarten en/of Jordy. 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


Fruit op school 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, hebben we vanaf woensdag 13 november 
weer schoolfruit. De schoolfruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.  
U mag zelf de kinderen ook groente of fruit meegeven. Het is de bedoeling dat alle kinderen 
op deze GRUIT-dagen tijdens de ochtendpauze iets van GRoente of frUIT eten. We willen de 
kinderen niet verplichten om het fruit dat door het programma wordt aangeboden op te eten, 
als ze dit niet lusten. We stimuleren wel heel erg dat kinderen het in ieder geval proeven. We 
merken in de groepen dat kinderen ook door andere kinderen gestimuleerd worden om het in 
ieder geval te proberen. We gooien geen groente en/of fruit weg. Kinderen mogen het fruit 
dat ze niet opeten mee naar huis nemen.   
 
Herhaling: Ontwikkelgesprekken 
Van donderdag 7 tot vrijdag 15 november kunt u zich inschrijven voor een ontwikkelgesprek. 
De ontwikkelgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 
maandag 18 november tot vrijdag 29 november. Wij vinden het belangrijk dat we met alle 
kinderen en ouders voor de kerstvakantie minimaal één gesprek hebben gehad. 
 
Opgave nieuwe leerlingen; graag zo spoedig mogelijk  
Als uw kind dit schooljaar (2019-2020) of volgend schooljaar (2020-2021) 4 jaar wordt 
en dus naar school kan en mag, vragen wij u uw kind zo spoedig mogelijk aan te 
melden. U kunt een afspraak maken met de school voor een kort intakegesprek. Dit 
i.v.m. onze planning voor volgend schooljaar. Wellicht kunt u het bovenstaande 
eveneens melden aan buren/familie/kennissen die van plan zijn hun kind(eren) 
op onze school aan te melden. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons 
opnemen voor een afspraak en een rondleiding. 
 
Aanwezigheid Maarten Buiting 

Week 46 Ochtend Middag 

Maandag (11-11)  Expeditie 

Dinsdag (12-11)  

Woensdag (13-11)  Expeditie 

Donderdag (14-11) Expeditie  

Vrijdag (15-11)  Expeditie 

 
Bijlagen: 
- St. Maartenoptocht in Nieuw-Dijk 
 

AGENDA 

 
Woe 
Ma  

13-11 
18-11 t/m vrij 29-11 

Start Europees schoolfruit 
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 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



 

BIJLAGE 1: St. Maartenoptocht in Nieuw-Dijk 

 


