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ALGEMEEN 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ik heb de afgelopen weken genoten van de eerste ontmoetingen met de teamleden, de 
kinderen en enkele ouders. Daarbij valt op hoe gedreven en professioneel het team van De 
Expeditie is. Ik ben zowel door het team als de kinderen en ouders hartelijk verwelkomd.  
 
In eerste instantie ben ik iedere dag aanwezig op De Expeditie. Wanneer dit in de ochtend is 
ziet u mij staan bij de trap. Als ik ’s ochtends niet aanwezig ben, ben ik ’s middags aanwezig. 
Op dinsdagen ben ik tot de zomervakantie afwezig i.v.m. een studie in Eindhoven. Vanaf april 
zal ik zo veel mogelijk hele dagen aanwezig zijn op De Expeditie. Ik zal in de komende 
nieuwsbrieven aangeven op welke data ik op De Expeditie aanwezig ben. 
 
Loop gerust even bij mij binnen voor een kennismaking of een gesprek! 
 
Maarten Buiting 
(directeur) 
 

GROEPSACTIVITEITEN 

Koningsspelen/sportdag  
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. De organisatie voor de groepen 5 t/m 8 is anders 
dan voorgaande jaren. Dit jaar wordt de organisatie overgenomen door de 
combinatiefunctionarissen van de gemeente (gymleerkrachten). Het zal daardoor 
plaatsvinden op de velden van DVC’26. Voor de groepen 1 t/m 4 hebben zij eveneens een 
programma gemaakt, maar dit zal op de scholen plaatsvinden. Alle scholen uit de gemeente 
Didam konden zich hiervoor opgeven.  
 
Om deze dag tot een succes te maken, zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen. 
Voor de groepen 1 t/m 4 hangt er een inschrijfformulier aan de deuren bij de klassen.  
Voor de groepen 5 t/m 8 kunt u dit doorgeven via Social Schools of dit persoonlijk doorgeven 
aan de groepsleerkracht. De uitnodiging voor deze dag vindt u in bijlage 1. 
Alvast bedankt! 
 
De bovenbouw gestart met IPC thema ‘Wat als het jou overkomt!’ 
Dit thema gaat voornamelijk over slachtoffers van oorlogen. Vooral de Tweede Wereldoorlog 
staat centraal. In deze unit gaan de kinderen onderzoek doen naar de verschillende rollen 
van Nederland tijdens oorlogen en gevechten in de 20ste eeuw; als slachtoffer tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de agressor in de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië en de 
‘scheidsrechter’ tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië. 
Daarnaast gaan ze bij “mens en samenleving” onderzoeken hoe het is om de oorlog mee te 
maken, wat dat met iemand kan doen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bezoek aan Nationaal Onderduikmuseum Aalten 
De bovenbouw zou graag een bezoek brengen aan het Nationaal Onderduikmuseum in 
Aalten. Groep 6/7a mag komen op donderdag 4 april om 09.30 uur en groep 6/7b om 11.00 
uur. Groep 8 heeft een afspraak op donderdag 9 april om 11.30 uur. Wij hebben nu nog 
vervoer nodig! 
Wie zou er willen rijden? U kunt zich inschrijven op de lijsten bij de klaslokalen of via Social 
Schools. Alvast bedankt! 
 
Onderbouw gestart met IPC thema: Beestenboel 
We zijn gestart met het IPC-thema: Beestenboel. De kinderen gaan van alles leren en 
ontdekken over dieren in de verschillende hoeken, kringen en leerpleinen. De volgende 5 
onderdelen staan centraal: 
1. huisdieren 
2. kleine beestjes 
3. dieren om ons heen 
4. wilde dieren 
5. boerderijdieren 
 
Het belooft een beestachtig interessant thema te worden. Loop gerust de klassen in om de 
leerwand te bekijken, de kinderen lichten het graag toe. 
 
Op Expeditie groepen 4/5 
De kinderen van de groepen 4/5 gaan op Expeditie naar kampeerboerderij “De 
Tutenburg” in Giesbeek. Het belooft een geweldige happening te worden.  
De kinderen gaan op donderdag 23 mei om 8.30 uur gewoon naar school en 
vertrekken om 11.30 uur richting de Tutenburg. 
De kinderen zijn op vrijdag 24 mei rond 12.00 uur weer terug op school en 
daarna vrij. We gaan met de auto naar Giesbeek. We hebben hulp nodig om te 
rijden, ook hebben we hulp nodig voor het vervoer van de bagage.   
Als u wilt rijden, kunt u zich vanaf maandag 25 maart opgeven via het 
inschrijfformulier bij de groepen.  
 
Op Expeditie groepen 6/7 
De groepen 6/7 gaan op Expeditie! We gaan op donderdag 13 juni naar  

scoutinggroep De Markesteen in Velp. Vrijdagochtend 14 juni komen we 

weer terug. De kinderen mogen dan naar huis. Verdere informatie volgt nog. 

 

Bezoek bieb groep 5 

Vrijdag 29 maart is groep 5 uitgenodigd bij de bieb voor een leuke kennismakingsspeurtocht. 

We vertrekken om 12.15 uur en zijn rond 13.45 uur weer terug. Wie zou er willen rijden? U 

kunt zich inschrijven op de lijsten bij de klassen. Alvast bedankt! 

 

Start nieuwe stagiaire 

Geachte ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Aileen van Zomeren ik ben 24 jaar en woon in Duiven. 
Ik ben PABO studente op Iselinge Hogeschool te Doetinchem en vanaf maandag (11 maart 
2019) na de voorjaarsvakantie kom ik mijn examenstage (mijn LIOstage) lopen bij juf Perbha 
in groep 6/7B op maandag en dinsdag. 
Mocht u nog verdere vragen hebben aan mij loop dan gerust even binnen.  
  



 

 

OUDERS 

Hoera de ooievaar is twee keer geland! 
Vrijdag 1 maart zijn juf Mindy en haar vriend Matthijs trotse ouders geworden van hun derde 
zoon Julan. 
Op dinsdag 5 maart zijn meester Bob en zijn vriendin Ginger trotse ouders geworden van 
hun derde dochter: Sue.   
 
Beide moeders en kinderen maken het goed. We hebben ze namens iedereen heel veel 
gezondheid, geluk en liefde gewenst. 
 

     
  Julan                           Sue (met haar trotse zussen Liv en Mae) 
  



 

AGENDA 

 
 
Wo  

 
27-03 

   
: 

 
Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij 

Vrij 12-04 : Koningsspelen, tot 12.00 uur naar school 
Vrij 19-04 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
Vrij 

22-04 
t/m 
03-05 

: Pasen aansluitend meivakantie 

Do 
en  
Vrij 
Di 
en 
Wo 

23-05 
 
24-05 
28-05   
 
29-05 

: 
 
 
: 

Groepen 4/5 op Expeditie 
 
 
Groepen 1/2/3 Meester en Juffendag, slapen op school 

Do 
en 
Vrij 

30-05  
 
31-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag, alle kinderen vrij 

 
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 

 
Maarten Buiting 
Ingrid van der Elsen 
 
 
 

Marieke Tiemessen Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
BIJLAGE 1 

 
 

Uitnodiging  
 

Voor  alle kinderen van De Expeditie 
 

Vrijdag 12 april houden wij, met De Expeditie, de 
Koningsspelen.  

We gaan er een leuke en sportieve dag    van  maken! 
 

De groepen 1 t/m 4 blijven op school. De groepen 5 t/m 8 gaan naar de 
velden van DVC’26 in Didam. 

 

De groepen 1 t/m 4 starten de dag om 8.30 

uur op De Expeditie. 

De groepen 5 t/m 8 starten de dag om 8.30 

uur op de velden van DVC’26 in Didam. 

Op beide locaties wordt gestart met het 

gezamenlijke Koningsontbijt. 

De dag eindigt om 12.00 uur, let op: 

Groepen 5 t/m 8 moeten worden opgehaald 

bij DVC’26. 

Groepen 1 t/m 4 moeten worden opgehaald 

op de Expeditie. 
 

Je kunt deze dag het beste sportkleren in de kleuren rood-wit-blauw en/of 

oranje aantrekken en hele goede zin meenemen. 
 

Belangrijk: 

 De groepen 5 t/m 8 worden ’s morgens op de fiets verwacht bij 
DVC’26. (Dit vanwege een tennisclinic bij de tennisvereniging). 

 Mocht u kinderen op de twee verschillende locaties hebben, meld 
dit dan even bij de leerkracht van de onderbouw. Zij zullen hier 

rekening mee houden en de kinderen bij zich houden. 

 Bij slecht weer gelden dezelfde tijden, maar kom je naar  school. 
U ontvangt tijdig via Social School een bericht.  

  
We wensen jullie deze dag heel veel plezier !!! 

 



 

 

 
BIJLAGE 2 

 

SPORTVERENIGING JVO 
 

 
JUDO JIU JITSU AIKIDO KARATE YOGA 

April gratis vriendjesles 

In de maand april mogen vriendjes en 

vriendinnetjes 2x gratis meedoen met judo. 

De judolessen worden gegeven op de volgende data en 
tijdstippen 

Donderdag van 18.20 tot 19.20 judo 6-10 jaar 

Donderdag van 19.20 tot 20.20 jeugd 10-12 jaar 

   Donderdag van 20.20 tot 21.35 jeugd vanaf 12 jaar 

De lessen worden gegeven door Marvin de la Croes 
Voormalig junioren wereldkampioen judo. 

Wordt je in april lid dan krijg je 10% korting op je eerste 
judopak. 

Lid worden kan altijd het lidmaatschap kost . 
   Tot 12 jaar € 34,— per kwartaal 

Van 12- 16 jaar €44,50 per 
kwartaal Vanaf 16 jaar € 57, per 
kwartaal 

Aanmelden kan bij de judoleraar. 

 
 



 

BIJLAGE 3 

 
AirTrack Factory Fit-Challenge  

Datum: zondag 31 maart 2019 
Locatie: SV Margriet – Turn en Sportcentrum Montferland 

Vind jij het ook zo leuk om te sporten? Benieuwd hoe snel jij bent, hoe sterk je 
bent en hoe goed jouw uithoudingsvermogen is? Vind je het leuk om te sporten 
op speciale luchtkussens van de Airtrack Factory? Doe dan mee! 
De Fit-Challenge bestaat uit 5 onderdelen waar je motorische vaardigheden 
(coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en kracht) worden 
getest, zodat je een goed beeld krijgt van je fysieke conditie. Bij alle onderdelen 
wordt er gebruik gemaakt van Air-materialen van de AirTrack Factory. Na afloop 
krijg je de resultaten mee op een diploma. Bij de volgende editie van de Fit 
Challenge kun je deze resultaten vergelijken en zien of je vooruit bent gegaan!  
Deze dag is ingedeeld in 4 leeftijdsgroepen. Binnen een leeftijdsgroep kun je je 
aanmelden voor Sportfit of Turnfit. Het verschil zit dan in de soort oefeningen 
die je uit mag voeren tijdens de testonderdelen. Sportfit is geschikt voor elke 
sporter (recreatief lid van Margriet, maar ook voetballers, volleyballers etc), 
Turnfit is meer geschikt voor kinderen die ervaring hebben met selectie turnen. 
Bij vijf onderdelen probeer je in 1 minuut zoveel mogelijk herhalingen te maken 
of een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Ook is er een hindernisbaan waar 
iedereen de kans krijgt een toptijd neer te zetten! 
Er zijn op de dag 4 leeftijdsgroepen ingedeeld: 
10.00-11.30 6-8 jaar  
12.00-13.30 9-10 jaar  
14.00-15.30  11-12 jaar 
16.00-17.30 13+  
Na afloop krijg je een diploma met je resultaten en wat te drinken en te snoepen. 
Je ouders en opa en oma, vrienden en bekenden zijn welkom op de tribune om je 
aan te moedigen. Voor hen is de kantine die dag geopend. 
De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per lid van Margriet. Ook niet-leden 
mogen meedoen, dus neem vooral je vriendjes, buurtjes of familie mee, niet-
leden betalen 3,50 voor deelname. 
Het maximaal aantal deelnemers per leeftijdsgroep is 75. Schrijf dus tijdig in; vol 
= vol. 
Inschrijven kan via: https://goo.gl/forms/lDCCyVpDclBPWNZI2 
Of kijk op onze website www.gymverenigingmargriet.nl 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/lDCCyVpDclBPWNZI2
http://www.gymverenigingmargriet.nl/

