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GROEPSACTIVITEITEN 

Schrijversbezoek groepen 6/7 
Maandag 1 oktober gaan de groepen 6/7 naar de bibliotheek voor een bezoek aan Emiel de 
Wild. Emiel de Wild debuteerde in 2013 met het spannende boek Broergeheim. In 2015 
verscheen ‘Wie ik ben’ en zijn laatste boek heet ‘Als het donker je omhelst’.  
We zoeken nog ouders die mee willen fietsen. Er hangen lijsten bij de deur. Alvast bedankt! 
 
Kom erbij! 
Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Dit jaar is het thema vriendschap 
en zullen er veel activiteiten georganiseerd worden. Hierbij gaan de kinderen geregeld 
samenwerken, ook met Zozijn en Zonnekinderen. Misschien ontstaan er wel leuke nieuwe 
vriendschappen. Daarnaast heeft elke groep een nieuw kinderboek mogen uitzoeken. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekenmarkt donderdag 4 oktober 
Gezien het jaarlijkse succes van de boekenmarkt hebben we dit ook voor komende 
boekenweek weer gepland. Op 4 oktober van 8.30-9.00 uur mogen de kinderen boeken mee 
nemen die ze willen verkopen. Wie boeken wil verkopen, mag dit doen voor € 0,50 per boek 
en zoekt een plekje beneden in de hal. Andere kinderen lopen langs en kunnen boeken 
kopen. Ook ouders, opa’s of oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom om 
met de kinderen rond te gaan.  
 
 

STAGIAIRES 

Voorstellen van de nieuwe Stagiaires 
Noortje Rutjes, groep 1/2/3B 
Mijn naam is Noortje Rutjes. Ik ben 17 jaar en kom uit Didam. Ik ben eerstejaars student 
Academische Pabo aan Iselinge Hogeschool te Doetinchem. Ik voetbal in een damesteam bij 
DVC’26 en ik speel gitaar en piano. Ik heb al een paar dagen mee mogen lopen in groep 
1/2/3B en daar heb ik erg van genoten! Ik kijk uit naar de rest van het jaar. Ik zou het leuk 
vinden om kennis met u te maken. Ik ben elke dinsdag en woensdag te vinden in groep 
1/2/3b van juf Keshia.  
 
  



 

Michelle Polman, groep 1/2/3C 
Hallo allemaal! 
Ik ben Michelle Polman, de nieuwe stagiaire van groep 1-2-3C. Je zult mij tot februari door de 
gangen zien lopen en naast meester Jordy zien staan! 
Ik ben 19 jaar en woon in Zevenaar. Ik volg de Pabo op Iselinge hogeschool en zit 
momenteel in mijn tweede jaar. Vorig jaar heb ik met veel plezier stage gelopen op IKC de 
Carrousel in Zevenaar. 
In het weekend kan je me vinden bij dansschool ViDa in Zevenaar. Ik dans daar latin en 
ballroom. Daarnaast vind ik voetbal erg leuk én ben ik meegegaan in de hype van het 
diamond painting. 
Ik kijk erg uit naar mijn tijd op De Expeditie! 
Tot snel! 
 
Nina Goorman, groep 1/2/3D 
Mijn naam is Nina Goorman, ik ben 18 jaar oud en kom uit Nieuw-Dijk. Ik zit op het 
Graafschap College te Doetinchem. Daar volg ik de opleiding onderwijsassistent. Ik zit 
momenteel in mijn 3e en tevens laatste leerjaar. 
Tot februari ben ik als stagiaire werkzaam in groep 1-2-3d bij Anita Teunissen. Ik ben hier op 
de donderdag en de vrijdag. Ik hoop hier een leuke en leerzame tijd te hebben. 
Ik heb er vooral erg veel zin in.   
 
Indy van den Berg , groep 4/5B 
Mijn naam is Indy van den Berg en ik ben voor de eerste helft van het jaar de stagiair in groep 
4/5B bij juf Ingrid. Je zult me zien op maandag en dinsdag tot en met februari dit schooljaar. 
Ik ben 17 jaar oud en zit in het tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent op het Rijn 
IJssel in Arnhem. Ik ben geboren en getogen in Nieuw-Dijk en heb dan ook op de 
Antoniusschool in Nieuw-Dijk gezeten. Naast school ben ik te vinden in het Land van Jan 
Klaassen om te werken en ga ik tafeltennissen op een aantal avonden in de week en in het 
weekend. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, zoals tekenen en 
schilderen, ook vind ik het leuk om een boek te lezen.   
 
Nick Kluin, groep 8 
Mijn naam is Nick Kluin en ben 22 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Zevenaar. Op dit 
moment woon ik samen met mijn kleine broertje en moeder in een prachtig appartement. Ik 
heb nog een zusje die studeert en woont in Nijmegen. 
Zelf voetbal ik bij SV DCS in Zevenaar in het 5e elftal. Andere hobby’s zijn naar de film gaan 
en opstap gaan met vrienden. Op zijn tijd een spelletje spelen op de Playstation. 
Een stuk over mijn school verleden, ik heb 5 jaar lang de HAVO gedaan op het Liemers 
College in Zevenaar, hierna ben ik naar het Graafschap College Sport & bewegen gegaan. 
Dit heb ik afgelopen jaar met succes afgerond. Voor deze opleiding heb ik een aantal stages 
in het basisonderwijs gehad, in deze stages verzorgde ik altijd de gymlessen. Nu ben ik 
begonnen op de Pabo in Doetinchem (Hogeschool Iselinge). 
Mijn verwachting van de stage: Kennis maken met het beroep leerkracht en een goede indruk 
krijgen hoe alles werkt binnen het onderwijs. Het is tevens ook erg mooi om de verschillende 
soorten van lesgeven te zien. 
 

OUDERS 

 
Opening van IKC de Expeditie 
Vrijdag 28 september is het dan zo ver, ons IKC wordt officieel geopend. Intern wordt er al 
langere tijd samengewerkt en ontmoeten de kinderen en collega’s elkaar regelmatig. Samen 
met alle kinderen van De Expeditie, Zonnekinderen en Zozijn, zal het IKC geopend door Fons 
Pieters en Margriet Hofstee. Om het IKC feestelijk te openen hebben alle kinderen samen 
gewerkt aan een kunstwerk dat deze ochtend aan jullie gepresenteerd wordt. De opening 
start om 10.30 uur in de speelzaal. Mocht u geïnteresseerd zijn om te komen kijken, dan bent 
u hierbij van harte welkom. 
 
De Majorettes van Schutterij zoeken nieuwe leden 
We zijn een enthousiaste groep meiden die dansen en draaien met baton. Lijkt het je leuk om 
mee te doen en ben je (bijna) 6 jaar of ouder? Kom eens kijken! We trainen op dinsdag van 
18.15 uur tot 19.30 uur in de sporthal van ‘De Meikever’ te Nieuw-Dijk. Voor meer info, neem 



 

contact op met Ineke ten Oever. Tel: 06-23715934. Tot snel! De Majorettes van Schutterij 
zoeken nieuwe leden! Sint Antonius 
 
Oudervereniging 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals gezegd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 september j.l. zullen wij rond 2 
oktober overgaan tot het incasseren van de ouderbijdrage. 
Het bedrag is vastgesteld op €30,- per kind. 
Indien u (nog) geen machtiging heeft afgegeven en u daar wel gebruik van wilt maken, wil ik 
u vragen dit alsnog te doen en deze bij de leerkracht in te leveren. 
Mocht u geen gebruik willen maken van de machtiging dan wil ik u vragen het geld over te 
maken op rekeningnummer NL14 RABO 0111 1090 35 Ter name van OV de Expeditie en 
onder vermelding van de naam/namen van uw kind(kinderen). 
 
Alvast bedankt,  
Valesca van den Tillaart-Wieskamp (penningmeester) 
 
Kledinginzameling 
Het weer wordt weer kouder en natter, tijd om de kasten op te ruimen!  
Vanaf maandag 1 oktober kunt u weer kleding inzamelen bij ons op school. Dit wordt op vrijdag 
12 oktober (tot uiterlijk 8.30 uur) opgehaald door Reshare. Voor iedere kilo ontvangt de 
Oudervereniging geld. Dit wordt natuurlijk besteed aan de kinderen. 
 
Waar en wanneer? 
Kleding plaatsen in afgesloten zakken bij de berging/het schuurtje (naast de zandbak) op de 
speelplaats. Graag inleveren op een doordeweekse dag van maandag  08.00 t/m vrijdag 14.00 
uur.  
 
Wat mag u inleveren? 
Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden/petten, kleding, 
lakens, ondergoed, riemen, schoenen (aan elkaar gebonden), laarzen, sokken, tafellakens, 
tassen, theedoeken, vitrage, doeken en textiel. 
 
Wat mag niet! 
Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, vloerbedekking, vodden, zwaar bevuild textiel, kussens 
en dekbedden.  
 
Krentenbaard 
In meerdere groepen is krentenbaard geconstateerd. Het is heel besmettelijk dus erg 
belangrijk om uw kind hier goed op te controleren. Zie onderstaande bijlage voor meer 
informatie.  
 
Bijlagen:  - Majorettes 
                - Krentenbaard 
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Opening IKC en presenteren van de persoonlijke leerdoelen IPC 
Boekenmarkt 
Nieuwsbrief 4 
Groepen 4/5 Excursie Kasteel Huize Bergh 

Vrij 
 

12-10 
t/m 
19-10 

: Groep 4 schrijversbezoek in de bieb 
Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie  

Ma 
t/m 
Vrij 

15-10 
t/m 
19-10 

: Herfstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 



 

 

 
 

  



 

Krentenbaard in het kort 

Wat is krentenbaard? 

Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie. 

Krentenbaard is besmettelijk. Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen. 

Wat zijn de klachten bij krentenbaard? 

 Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond. 

 De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten. 

 De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit. 

 De bultjes worden blaasjes met vocht erin. 

 Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes. 

 De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden. 

 De plekken kunnen pijn doen en jeuken. 

De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen. 

Hoe kunt u krentenbaard krijgen? 

De bacterie zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Veel mensen dragen de bacterie bij 

zich zonder dat zij zelf klachten krijgen. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes 

met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. 

Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg besmettelijk. Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie 

op de handen. Zo kunt u uzelf op andere plekken op uw lichaam besmetten. Ook kan het op 

bijvoorbeeld speelgoed en andere spullen terechtkomen. Hierdoor kan iemand anders besmet 

raken. 

Wie kan krentenbaard krijgen? 

Iedereen kan krentenbaard krijgen. Krentenbaard komt het meest voor bij jonge kinderen. De kans 

op krentenbaard is groter wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld: 

 een muggenbult 

 eczeem 

 waterpokken 

 schaafwondjes 

Wat kunt u doen om krentenbaard te voorkomen? 

Bij blaasjes: 

 Probeer het vocht uit de blaasjes niet aan te raken. 

 Was de handen als er toch contact met het vocht is geweest. 

 Is er vocht uit de blaasjes op speelgoed of andere spullen gekomen? Maak het dan schoon. 

Bij hoesten of niezen: 

 Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi 

van uw elleboog. 

 Gebruik een zakdoek maar één keer. 

 Gooi de zakdoek na gebruik weg. 

 Was hierna uw handen. 

 Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of niest uit de buurt te blijven. Houd pasgeboren baby’s 

wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen. 



 

En verder: 

 Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui. 

 Houd de nagels kort. 

 Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken. Probeer de plekken 

zoveel mogelijk te bedekken met kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan 

minder. 

Is krentenbaard te behandelen? 

Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede 

behandeling geneest krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter 

voorschrijft. 

Krentenbaard is niet meer besmettelijk: 

 Als de blaasjes droog zijn, 

en/of 

 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven). 

Kan iemand met krentenbaard naar een kindercentrum, school of werk? 

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school.  

Heeft uw kind krentenbaard? Vertel het dan aan de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD 

andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van krentenbaard bij hun 

kind. Een volwassene met krentenbaard die zich goed voelt, kan gewoon werken. Werkt u: 

 in de zorg? 

 met kleine kinderen? 

Dan moet u eerst overleggen met de GGD/bedrijfsarts of met uw werkgever voor u weer gaat 

werken. 

Heeft u nog vragen? 

Vraag het de GGD-afdeling Infectieziekten of de huisarts. 

 
 
 
 

 


