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GROEPSACTIVITEITEN 

Sinterklaas groepen 1/2/3 (herinnering) 
Denkt u eraan dat de leerlingen van de groepen 1/2/3 op donderdag 29 november een 
schoen meebrengen? Wie weet komt Sinterklaas met zijn pieten langs om er wat in te doen.  
 
Sinterklaas op De Expeditie  
Op woensdag 5 december vieren we het grote Sinterklaasfeest op school. De Sint komt om              
± 8.45 uur aan op De Expeditie. De kinderen gaan ’s ochtends gewoon naar de eigen groep. 
Ze gaan als groep gezamenlijk naar buiten om de Sint te verwelkomen. U bent als ouder van 
harte welkom om te komen kijken. Het is de bedoeling dat de kinderen bij de groep blijven en 
weer samen naar binnen gaan. De leerlingen hoeven geen fruit en drinken voor 10.00 uur 
mee te nemen. De leerlingen moeten deze dag wel hun eigen lunch meenemen. We wensen 
iedereen een gezellig Sinterklaasfeest!   
 
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 26 november, met het leerdoel: “communicatie”.  
Hierbij denken wij aan: 

 Ideeën verbaal en non-verbaal uitdrukken 

 In allerlei situaties verschillende manieren van communiceren 
gebruiken 

 Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten kunnen 
ontvangen, vertalen en beantwoorden.  

 
Voorleeswedstrijd 
Vrijdag 16 november heeft de voorleeswedstrijd voor de groepen  
4 t/m 8 plaatsgevonden. Van iedere groep was er een leerling 
vertegenwoordigd. De kinderen hadden zich goed voorbereid en 
fantastisch voorgelezen. Helaas kon er maar één de winnaar zijn. Brin 
van Raaij uit groep 7 is door de vakjury verkozen tot 
voorleeskampioen van basisschool De Expeditie! Brin gaat de school 
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de regio.  
Heel veel succes! 
 
 
OUDERS 

 
Interieurverzorger 
Zonnekinderen is opzoek naar een interieurverzorger. Zie bijlage 1 voor de vacature. 
 
Tevredenheidsonderzoek  
We zijn erg blij dat een aantal ouders al gereageerd heeft op het onderzoek. U heeft een mail 
gekregen. Hierin staat hoe u moet inloggen en de vragenlijst invult. Mocht u het nog niet 
gedaan hebben dan nodigen we u hierbij uit om het in te vullen. Vast bedankt.  
 
 



 

 
 

AGENDA 

 
Ma 
 
Vrij 

19-11 
t/m 
30-11 

: 
 
 

Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Facultatieve ontwikkelgesprekken   

Ma 26-11 : Bezoek aan kasteel Huis Bergh groep 1/2/3a 
Di 27-11 : Bezoek aan kasteel Huis Bergh groep 1/2/3c 
Wo 28-11 : Bezoek aan kasteel Huis Bergh groep 1/2/3b 
Ma 03-12 : Bezoek aan kasteel Huis Bergh groep 1/2/3d 
Wo 05-12 : Sinterklaas 
Do 06-12 : Studiedag, alle kinderen vrij 
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Do 20-12 : Kerst op school 
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: Vacature Zonnekinderen 

 

 
 

 
 

 

Op zoek naar een zelfstandige (bij)baan, wellicht naast de 
studie, als interieurverzorger m/v 

 
 

Dan is dit je kans! 
 

Kinderopvang Zonnekinderen is per direct op zoek naar een huishoudelijk medewerker voor 
onze locatie IKC De Expeditie in Didam voor gemiddeld 7,5 uur per week, op basis van een 0-
urencontract. De werktijden zijn op maandag t/m vrijdag buiten de openingstijden van de 
opvang. 

 
 
Wat zoeken wij?  
 

 Iemand die zelfstandig kan werken 

 Ervaring is geen must wel een pré 
 

Wat bieden wij?  
 

 Een zelfstandige (bij)baan wellicht naast de studie 

 Uren in overleg te bepalen, voornamelijk in de avonduren 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang  
 
 
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 08.00 – 16.30 uur (woensdag van 
8.00-12.30 uur) contact opnemen met Claudia Buil of Carlie Bolder, tel.  0316-
343590. U kunt uw brief met CV mailen naar HRM@zonnekinderen.nl of solliciteren 
via onze website: www.werkenbijzonnekinderen.nl 
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