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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 
 
Schminken groep 1/2/3 en peutergroep 
Donderdag 20 februari komen de peuters een half uur bij ons op visite. Wij gaan samen 
carnavalsmaskers maken en elkaar schminken. Mag uw kind niet geschminkt worden deze 
dag, laat het dan even weten aan de leerkracht van de groep.  
 
Leesmotivatie groep 3 
Om de leesmotivatie in groep 3 te motiveren willen wij de kinderen de mogelijkheid geven om 
een leesboek van school mee naar huis te nemen. Dit zal via hetzelfde principe gaan als 
boekenpret van groep 1/2. Op donderdag 20 februari mogen alle kinderen een eigen leesboek 
uitzoeken voor in de vakantie. Daarna zal dit wekelijks op de dinsdag geruild worden.  
Daarnaast zullen wij vanaf donderdag 20 februari het computerprogramma ‘Zoem’ voor thuis 
weer activeren, zodat er in de vakantie weer geoefend kan worden.  
 
Reminder carnaval vrijdag 21 februari 

 
Alaaf beste ouders en verzorgers,  
Voor een goed verloop van het carnavalsfeest, nog even een aantal praktische zaken op een 
rij: 
08:30 uur: De kinderen worden in carnavalskleding verwacht bij Juffrouw Tok. We verzoeken 
jullie om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. De fietsen mogen geparkeerd worden 
op het grindpad aan de voorzijde van Juffrouw Tok. Aan de achterzijde van het restaurant 
kunnen auto’s geparkeerd worden. Wij vragen u de aanwijzingen van de verkeersregelaars te 
volgen. Zie plattegrond voor de verkeerssituatie. 



08.30 uur: Optocht door Nieuw-Dijk (zie route). We willen iedereen uitnodigen om langs de 
route te gaan staan. De carnavalsoptocht zal bij Restaurant Steak’m eindigen. Hier zal het feest 
voor de kinderen verder gaan. Er wordt gezorgd voor drinken en een tussendoortje. Wilt u uw 
kind geen confetti meegeven? Enge maskers, zwaarden en geweren zijn niet toegestaan.  
11:30 uur: Vertrekoptocht richting Juffrouw Tok. Het zou leuk zijn als de kinderen ontvangen 
worden door een groot publiek van ouders en andere belangstellenden! Om 12.00 uur kunnen 
de kinderen op de parkeerplaats van Juffrouw Tok opgehaald worden. Het is de bedoeling dat 
alle kinderen meelopen tot het einde. De OV zorgt ervoor dat er een kiss and ride plek wordt 
georganiseerd. Hiermee hopen wij een veilige situatie te creëren. 
De route:  
Heenweg: Parkeerplaats Tok, Beekseweg oversteken Meikamerlaan, Sportstraat, De 
Pontilaan, Antoniusstraat, Liemersweg, wisselen t.h.v. Tinneveldstraat, vervolgen Liemersweg, 
Bosstraat richting Smallestraat, Smallestraat afstappen bij Steak'm. 
Terugweg: Smallestraat – Meikamerlaan – Parkeerplaats Boszicht. 
 

OUDERS 

 
Start schooldag 
De schooldag op IKC De Expeditie begint na de eerste bel van 08.15 uur. We heten u dan ook 
vanaf 08.15 uur van harte welkom in onze school. De afgelopen periode merkten we, dat steeds 
meer ouders vóór de eerste bel naar binnen lopen. We begrijpen dat het met slecht weer 
verleidelijk is om binnen te wachten, toch willen wij u graag verzoeken om pas na de eerste bel 
van 8.15 uur naar binnen te komen.  
 
Rectificatie datum schoolvoetbaltoernooi 

Schoolvoetbaltoernooi 10 april 2020  

Op 10 april a.s. zal het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen uit de gemeente Montferland 

plaatsvinden bij DVC. Vorig jaar hebben wij met 5 teams meegedaan en ook dit jaar willen we 

weer deelnemen. Het toernooi is bedoelt voor alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben deze week een aanmeldformulier meegekregen.  

Mocht uw kind deel willen nemen aan het voetbaltoernooi kunnen zij zich vóór 21 februari 

aanmelden. 

We zijn ook op zoek naar ouders die de teams willen begeleiden, dit kunt u aangeven bij de 

aanmelding van uw kind. 

Na de carnavalsvakantie zullen de teams bekend worden gemaakt. 

We gaan er een leuk toernooi van maken! 

Namens de oudervereniging, 

Janine, Danielle, Debby en Valesca 

  

Kledinginzameling 11 mei 2020 

Ook dit schooljaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden voor de organisatie 

Bag2school. Op maandag 11 mei 2020 wordt alle ingezamelde kleding opgehaald.  

Alle kinderen krijgen 4 weken voor de tijd een speciale plastic zak mee, hierin kan kleding 

ingeleverd worden (inleveren in gewone plastic zakken mag ook). U ontvangt ook een brief met 

wat u wel en niet mag inleveren. 

Voor iedere kilogram die wij inleveren ontvangen wij €0,30. Dit geld zal besteed worden aan 

materialen voor de kinderen. Wij hopen op een goede inzameling. 

Alvast bedankt, namens de oudervereniging 

 
Aanwezigheid Maarten 

Week 8  Ochtend Middag 

Maandag (17-02)  Expeditie 

Dinsdag (18-02)  

Woensdag (19-02) Expeditie 

Donderdag (20-02)  

Vrijdag (21-02) Expeditie  

 
 
 
 



Bijlagen: 
- Tulpencursus hockey instuif Hockey Vereniging Zevenaar 
- Oproep student Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit 
- Techniekdag de Liemers 

 

AGENDA 

 
Ma  10-02 t/m do 20-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken  
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 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



BIJLAGE 1: Tulpencursus hockey instuif Hockey Vereniging Zevenaar 

 

 
  



BIJLAGE 2: Oproep student Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud 
Universiteit 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Jet Gieling. Op dit moment ben ik student Pedagogische Wetenschappen aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vanaf februari krijg ik het vak beroepsvaardigheden, 
waarbij ik me ga specialiseren in ouderbegeleiding aan de hand van ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy). Het doel van ACT is op een flexibele manier om te gaan met de 
obstakels die men tegenkomt, zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht 
belangrijk vinden. In de eerste periode ga ik zelf de vaardigheden van ACT aanleren, om 
vervolgens deze vaardigheden aan te leren bij een ouder. Echter ben ik nog opzoek naar een 
ouder. Het is hierbij belangrijk dat de ouder behoefte heeft aan reflectie op zijn of haar 
ouderschap, maar er zijn geen ernstige opvoedproblemen en de ouder heeft zelf geen 
ernstige psychische klachten. U zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een moeder met een 
dochter van 4 jaar met een sterke eigen wil.  
 
In een periode van 14 maart tot en met 7 juni zal ik 8 keer afspreken met deze ouder voor 
een sessie van 60 minuten. Daarnaast besteedt de ouder ongeveer 2 uur per week aan lezen 
en oefenen.  
 
Heeft u interesse of wilt u graag wat meer informatie? Mail dan naar jetgieling@live.nl.  
 
Groet,  
Jet Gieling  
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BIJLAGE 3: Techniekdag de Liemers 

 
 

 

 
Jongeren ontdekken techniek op 

de  
Techniekdag de Liemers 

 
 
Zevenaar, 10 februari 2020 

Techniek heeft de toekomst! Wist jij bijvoorbeeld dat techniek de motor is achter het 
realiseren van klimaatdoelstellingen? Of neem de zorg. Uitvoering vindt steeds meer 
thuis plaats en dat is alleen mogelijk met de juiste techniek. Nu kiezen voor een 
technische opleiding is kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede 
arbeidsvoorwaarden. 

Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april 
Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de 
Techniekdag is kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te 
laten komen met techniek. Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op 
de Techniekdag door middel van doe-activiteiten zien hoe leuk en breed techniek 
is. Alle aspecten en niveaus komen deze dag aan bod: van timmeren tot 
experimenteren in een laboratorium en van autoschadeherstel tot programmeren van 
een robot.  
 
Locatie en tijden 
De Techniekdag op zaterdag 18 april vindt plaats bij Müller European Truck en 
Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 
tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.  
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-
liemers. 

 

                                                       
 

http://techniekdag.nl/deliemers/

