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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende vier weken besteden we aandacht aan het leerdoel: 
“Doorzettingsvermogen”. Hierbij denken wij aan: 

• Volhouden, ook als je niet meteen succesvol bent. 

• Strategieën ontwikkelen om te leren omgaan met 
teleurstelling en verlies. 

• Moeilijke taken aangaan en volhouden. 
 
Sinterklaas 
Maandag 5 december is het weer zover. We hopen dat de Sint onze school weer komt bezoeken! 
We verwelkomen de Sint en zijn pieten rond 8.20 uur op het schoolplein. Daarna gaan de kinderen 
met de eigen leerkracht zelfstandig naar binnen.  
De OR zorgt deze dag voor iets te drinken en iets lekkers rond 10.00 uur. Graag willen we jullie 
verzoeken om de kinderen wel een eigen lunch mee te geven op deze feestelijke dag.  
Wij hopen op een ouderwets gezellige dag!  

 
Sinterklaas groepen 1/2/3 en 4/5 
Op dinsdag 29 december wordt er pietengym gegeven door Rick (gymdocent). Hij geeft deze 
pietengym aan de groepen 1/2/3 en 4/5. Er zullen ook echte pieten meedoen! 
 
Sinterklaas groepen 4/5, 6/7 en 8 
Ook dit jaar hebben de groepen 4/5, 6/7 en 8 weer lootjes getrokken. De meeste kinderen zijn al druk 
bezig met het maken van een mooie surprise en gedicht. Wilt u aan het volgende denken:  

• De uitgaven voor de cadeautjes bedragen € 4,00. 
• Het is de bedoeling dat de surprise zichtbaar is, dus de surprise hoeft niet apart ingepakt te 

worden. 
• Zorg ervoor dat de naam voor wie de surprise is, duidelijk zichtbaar is.  

 
De kinderen mogen hun surprise woensdag 30 november of donderdag 1 december in de 
‘Schatkamers’ zetten op de leerpleinen bij de groepen 4/5 en in het handvaardigheid lokaal voor de 
groepen 6/7 en 8. We gaan ervan uit dat alle kinderen enorm hun best doen om voor de ander iets 
moois te maken. Als ouder mag u natuurlijk altijd helpen.  
 
Expeditiedag 2   
Woensdag 21 december is de 2e Expeditiedag. Net als de vorige Expeditiedag wordt deze dag weer 
afgesloten met een voorstelling. U bent vanaf 13.00 uur welkom om plaats te nemen op de tribune bij 
de grote gymzaal. De voorstelling zal om 13.15 uur starten. Verdere informatie over de Expeditiedag 
volgt nog.  
 
IPC thema groepen 6/7/8 ‘De wijde wereld’  
In een tijd waarin vervoer en communicatie de wereld verbindt op meer manieren dan ooit tevoren, is 
wat we kopen en consumeren van grote invloed op het leven van mensen over de hele wereld. Ieder 
van ons heeft een verantwoordelijkheid in de samenlevingen waarvan wij deel uitmaken - om elkaars 
cultuur en behoeften te respecteren, om elkaar te steunen en ervoor te zorgen dat we samen kunnen 
leven: lokaal, nationaal en mondiaal. Graag zouden wij willen dat de kinderen kennismaken met lokale 
ondernemers die een gastles of rondleiding kunnen verzorgen. Bent u deze ouder of kent u iemand, 
laat het ons weten. Alvast bedankt!  

 



MR vergadering van 20 oktober 

Op 20 oktober heeft de MR vergaderd. De volgende punten zijn in deze vergadering aan bod 
gekomen: 

- De formatie van IKC De Expeditie. Er is een sollicitatieprocedure gestart voor het werven van 
een nieuwe directeur. Er zal een PMR-lid en een OMR-lid aansluiten bij de 
sollicitatiecommissie. 

- Het coronadraaiboek is besproken. 
- De begroting is doorgenomen. 
- Het parkeerbeleid rondom de school is besproken en de daarbij horende ontwikkelingen en 

contacten met de Gemeente. 
De volgende MR vergadering zal op dinsdag 13 december om 19.30 uur plaatsvinden. 

 

OUDERS 

 
Kledinginzameling 
De kledinginzameling was weer een groot succes! Dit jaar is 
er weer meer opgehaald dan voorgaande jaren. We willen u 
bedanken voor uw medewerking. Hiermee kan de OV weer 
leuke dingen doen voor de kinderen.  
 
Spelen in de hoeken na schooltijd 
Dit jaar zijn we begonnen met een nascholing m.b.t. het 
Jonge Kind. Een groot onderdeel hiervan is het spel en haar 
hoeken. Samen met Anouk Brouns (trainster van de 
Kleuterrevolutie) is gekeken naar hoe we dit zo goed 
mogelijk kunnen inrichten, zodat de hoeken nog 
aantrekkelijker worden voor de kinderen en het spel beter tot 
ontwikkeling komt. De kinderen zijn erg enthousiast en de 
hoeken worden dan ook veelvuldig gekozen. De leerkrachten van de onderbouw zijn ontzettend druk 
om dit aantrekkelijk, georganiseerd, uitdagend en opgeruimd te houden.  
We merken dat de laatste weken de hoeken zo uitnodigend zijn, dat na schooltijd veel kinderen hier 
willen spelen, maar vaak gebeurt dit zonder toezicht van ouders. We treffen de hoeken dan ook 
regelmatig helemaal overhoop gegooid aan, waarbij spullen kapot worden gemaakt. Dit is niet de 
bedoeling. We willen u dan ook vragen om alert te zijn dat uw kind(eren) na schooltijd niet in de 
hoeken spelen. Bedankt voor uw medewerking. 
 
Studiedag 23-11-2022 
Woensdag 23 november hadden de kinderen vrij vanwege een studiedag. Dit is voor leerkrachten 
een dag waarop scholing, vergaderingen en/of overleggen centraal staan. Gisteren stond de 
studiedag in het teken van een scholing m.b.t. begrijpend lezen. Cor Bakker, taal-/leesspecialist in 
dienst van de organisatie 1801 Jeugd & Onderwijsadvies, heeft met ons de focus gelegd op de 
kwaliteit en inhoud van het vak begrijpend lezen. Dit heeft ons op een positief kritische manier aan 
het denken gezet over hoe wij het begrijpend leesonderwijs nog beter kunnen vormgeven.  
 

AGENDA 

 
Ma  21-11 t/m vrij 02-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken  
Ma 05-12 Sinterklaas 
Do 22-12 Kerst op school 
Vrij 23-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 26-12 t/m vrij 06-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 


