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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen  
Om de twee weken zal één van de acht persoonlijke leerdoelen centraal staan om deze te 
ervaren en te oefenen. Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen besteden.  

 
We beginnen maandag 1 maart met het leerdoel 
“samenwerken”.  
Hierbij denken wij aan:  

 Naast anderen en met anderen spelen en leren  

 Steeds beter kunnen samenwerken  

 Bewust worden van de verschillende rollen die er 
 zijn binnen een groep  

 Wachten op je beurt en kunnen delen  
 

Fijn om op school te zijn 
We genieten enorm van de enthousiaste gezichten van de kinderen (en ouders), omdat ze 
weer naar school mogen. Het is natuurlijk voor iedereen aanpassen aan de huidige situatie 
en binnen de gestelde maatregelen, maar wat is het fijn om elkaar weer te zien en samen te 
werken en te spelen.  
Fijn dat iedereen er weer is! 
 
IPC in de groepen 1/2/3 thema ‘Bloemen en planten’ 
De komende weken werken wij in de onderbouw aan het IPC-thema: ‘bloemen en planten’. 
Bij dit thema staan bloemen en planten centraal; hoe groeien ze en wat is er nodig om ze te 
laten groeien. De kinderen verkopen bloemen en planten in de bloemenwinkel die we op het 
apeneiland hebben gemaakt. We gaan bloemen kweken en kijken wat er allemaal nodig is  
om een tuin te ontwerpen.  
We zien er naar uit, om weer samen met de kinderen op school, het nieuwe thema te starten! 
 
IPC in de groepen 4/5 thema ‘Chocolade’ 
Zoals u wellicht al van uw zoon/dochter heeft gehoord, zijn we dinsdag begonnen met het 
thema Chocolade. De kinderen zijn als enthousiaste chocoladeonderzoekers begonnen met 
het ervaren van chocolade d.m.v. hun zintuigen. 
Ook gaan we eigen onderzoeken voorbereiden, uitvoeren, evalueren en presenteren.  
Daarnaast komen de volgende onderdelen aan bod: 

 Bij Aardrijkskunde leren we over waar cacaobomen groeien en over de import van 
cacaobonen. 

 Bij Geschiedenis leren we wie als eerste chocolade heeft ontdekt; de Azteken en het 
Spaanse rijk. 

 Bij Natuur leren we over welke ingrediënten er in chocola zitten en waarom 
chocoladewikkels van speciale materialen worden gemaakt. 

 Bij Techniek leren we hoe je zelf chocolade kunt maken. 

 Bij Kunstzinnige vorming leren we zelf een wikkel voor een chocoladereep 
ontwerpen. 

 Bij Internationaal leren we wat eerlijke (‘fairtrade’) chocolade is. 
 
Mocht u een echt chocolade-expert zijn, of iets voor onze groepen kunnen betekenen 
binnen dit thema, dan horen we dit heel graag. U kunt een bericht sturen naar de 
groepsleerkracht(en) van uw kind. Alvast bedankt! 
 
 
 



 
IPC in de groepen 6/7/8, thema ‘Opgroeien’ 
De komende weken zullen we in de groepen 6/7 en 8 werken met het thema ‘Opgroeien’. 
Tijdens deze unit zullen we ons richten op Natuur, Mens en Samenleving en Internationaal. 
Bij Natuur leren we: 

 Hoe mannelijke en vrouwelijke lichamen groeien en zich ontwikkelen. 

 Over de veranderingen die er tijdens de puberteit plaatsvinden bij jongens en 
meisjes. 

 Hoe mensen zich voortplanten. 

 Hoe een baby zich ontwikkelt in de baarmoeder van de moeder. 
Bij Mens en Samenleving leren we: 

 Over verschillende soorten relaties. 

 Over de persoonlijke en sociale factoren die kunnen beïnvloeden hoe we besluiten 
ons leven vorm te geven. 

 Over liefde en wat dat betekent in verschillende relaties. 
Bij Internationaal leren we: 

 Over verschillende ideeën die sommige culturen en landen hebben over opgroeien. 
 

Wij geven deze unit in de eigen groepen, zodat wij de lessen kunnen laten 

aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. We weten dat u 

belangstelling hebt voor het werk van uw kind. Als u kunt, praat dan met uw kind 

over de dingen die hij/zij heeft gedaan naarmate de periode vordert.  

 

OUDERS 

 
Informatie m.b.t. toetsen en gesprekken 
Door de scholensluiting hebben we onderdelen zoals het afnemen van de LOVS toetsen en 
de ontwikkelgesprekken moeten verschuiven.  
 
Zoals u in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen, heeft de PO-raad een advies 
uitgebracht over het afnemen van de halfjaarlijkse LOVS toetsen. Op basis van dit advies 
hebben we samen met het team besloten om op 8 maart te starten met het afnemen van de 
toetsen. Op deze manier kunnen de kinderen na de voorjaarsvakantie nog twee weken 
wennen aan het ritme op school. 
 
In de weken 15 en 16 (vanaf maandag 12 april) vinden de ontwikkelgesprekken plaats. U 
kunt zich t.z.t. op de gebruikelijke wijze inschrijven via Social Schools.  
Op 22 april gaat het portfolio mee naar huis. 
De adviesgesprekken van groep 8 zijn afgelopen week op een mooie manier afgerond. 
 
Werkgroep Onderwijs en kwaliteit   
Afgelopen jaar hebben we met u gecommuniceerd dat we onderzoek hebben gedaan naar de 
mogelijkheid en meerwaarde van een groep 6/7/8. Door Corona is dit een bijzondere periode 
geworden. Onze intentie was om dit schooljaar een pilot te draaien met het vak rekenen in 
een groep 6/7/8. In de huidige situatie is het niet wenselijk om de pilot te draaien, maar willen 
we rust creëren in ons IKC en er voor zorgen dat de kinderen in hun eigen veilige 
leeromgeving zich verder kunnen ontwikkelen. Er is binnen de werkgroep en het team, wel 
behoefte om de heterogeniteit op te pakken; zowel in de klas, de bouw als binnen ons IKC. 
Hier gaan we ons dit schooljaar verder op richten voor zover de Corona-situatie dit toe laat. 
We nemen de kinderen mee in onze evaluatiemomenten. Mochten hier weer mooie 
ontwikkelingen uit voortvloeien, dan houden we u uiteraard op de hoogte.   
 
Enquête m.b.t. de communicatie op IKC De Expeditie 
Voor de voorjaarsvakantie is een enquête uitgezet m.b.t. de communicatie op IKC De 
Expeditie. Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. De uitkomsten zullen samen 
met de MR geanalyseerd en geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie gaan we 
kijken of er eventuele vervolgstappen nodig zijn.  
 
 
 
 
 



Aanwezigheid Maarten 
 

Week 9 Ochtend Middag 

Maandag (01-03) Expeditie 

Dinsdag (02-03)  

Woensdag (03-03) Expeditie  

Donderdag (04-03) Expeditie 

Vrijdag (05-03)  

 

AGENDA 

   
ma 15-03 Studiedag, alle kinderen vrij 
vrij 02-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
ma 05-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
ma 12-04 t/m do 22-04 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7 
do 22-04 Portfolio mee naar huis 
vrij 23-04 Koningsspelen, kinderen 12.00 uur vrij 
ma  26-04 t/m vrij 07-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
 

Week 10 Ochtend Middag 

Maandag (08-03)  
Dinsdag (09-03)  
Woensdag (10-03) Expeditie 
Donderdag (11-03)  
Vrijdag (12-03) Expeditie 


