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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende 2 weken wordt er aandacht besteed aan het leerdoel: 
“Aanpassingsvermogen”.  
Hierbij denken wij aan: 

• dingen op verschillende manieren kunnen doen 
• strategieën ontwikkelen waarmee je leert omgaan met 

verandering en onbekende situaties 
• nieuwe rollen ontdekken die je kunt spelen 
• nieuwe ideeën ontdekken 

• je steeds prettiger voelen in diverse situaties 
 
Een bericht namens de kinderen uit de Expeditieraad 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De kinderen in de Expeditieraad hebben overlegd dat ze ook iets voor Oekraïne willen doen. 
Ons idee is dat we binnen bij beide ingangen een container zetten met een sticker erop waar 
op staat ‘Hier statiegeld flessen’. U kunt daar dus uw statiegeld flessen inleveren als u wilt. De 
flessen die we ingezameld hebben, die brengen wij naar de supermarkt. Het geld wat we terug 
krijgen van de flessen, doneren we aan Giro 555. De inzameling begint op 28 maart t/m 14 
april. Dus u kunt vanaf 28 maart de flessen inleveren. Ook al is het maar één fles, dat zou heel 
fijn zijn.  
 
Heel erg bedankt voor uw aandacht.  
 
Groetjes de Expeditieraad (Elin, Jidde, Jens, Tessa, Nanne, Fee en Fleur). 
 
Metamorfosen: Voorstelling van Theatergroep Kwatta voor de kinderen van de groepen 
4 t/m 8. 
Donderdag 7 april gaan de kinderen van de midden- en bovenbouw naar de voorstelling 
Metamorfosen van Theatergroep Kwatta. We gaan er met bussen naar toe.  
Het is een vertelling over de diverse goden uit de oudheid en hun karaktereigenschappen, 
prachtig verbeeld in een tot de verbeelding sprekend decor! En het is een hele muzikale 
voorstelling, met moderne muziek, maar ook hele bijzondere “oude” instrumenten, rap en 
zang. 
 
Afsluiting IPC-thema ‘Circus’ in de groepen 1/2/3 

De afgelopen periode hebben onze kinderen van de groepen 

1/2/3 hard gewerkt aan het IPC-thema: ‘Circus’. 

Deze week hebben wij ouders en verzorgers uitgenodigd om 

een kijkje te nemen in de klassen en op de eilanden. 

De kinderen genoten er zichtbaar van, om alle mooie eilanden 

en werkjes aan u te laten zien. Wij willen jullie hartelijk 

bedanken voor de getoonde interesse. 

 

  

 

 

 
 

 



OUDERS 

 
Formatieve wijzigingen 
Linda Vossenberg heeft een andere baan gevonden en gaat ons helaas verlaten. Juf Linda 
was werkzaam als ambulante leerkracht in de onderbouw en heeft de vervanging op de 
vrijdagen ingevuld in groep 1/2/3a. Linda van de Beek zal haar werkzaamheden overnemen. 
 
Zwangerschapsverlof juf Manon 
Juf Manon zal tot het einde van het schooljaar haar zwangerschapsverlof aanvullen met haar 
ouderschapsverlof. Hierdoor zal juf Manon dit schooljaar niet meer terug komen voor de 
groep. Juf Sharon blijft daardoor in groep 1/2/3e om juf Manon te vervangen. 
 
Afwezigheid juf Lizette 
Onze intern begeleider Lizette Janssen zal tijdelijk niet aanwezig zijn op school door 
ziekteverlof. Haar werkzaamheden worden gedurende haar afwezigheid waargenomen door 
Sjaak Boom. Bij vragen kunt u het best contact opnemen met Sjaak via: 
ib.expeditie@liemersnovum.nl. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 13 Ochtend Middag 
Maandag  Expeditie  
Dinsdag   Expeditie 
Woensdag   

Donderdag  

Vrijdag  Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Elfstratentocht Jeugdwerk Nieuw-Dijk 
 

AGENDA 

Do 14-04 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 15-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 18-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Vrij 22-04 Koningsspelen, alle kinderen om 12:00 uur vrij 
Ma 25-04 t/m vrij 06-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

Week 14 Ochtend Middag 
Maandag  Expeditie  
Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   Expeditie 
Vrijdag  Expeditie 



 

Bijlage 1: Elfstratentocht Jeugdwerk Nieuw-Dijk 

 

 


