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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee 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 aan gaan  
 
Meester- en juffendag groepen 1/2/3 
In de vorige nieuwsbrief zijn er een aantal data door elkaar gehaald en hierdoor ontstond er 
verwarring m.b.t. de meester- en juffendag. Hiervoor onze excuses.  
Middels dit bericht willen wij graag de exacte data nogmaals benoemen. De meester- en 
juffendag zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei (inclusief overnachting 
op school). 
 
Afsluiting IPC thema ‘Beestenboel’ groepen 1/2/3 
Het IPC thema ‘Beestenboel’ is afgerond met een bezoek aan Hippe Koeien. De kinderen 
hebben ontzettend genoten van de rondleiding door het boerenbedrijf van de familie Hupkes. 
De kinderen mochten de kalfjes voeren, koeien aaien, de melkrobot en melktank bekijken en 
tot slot mochten de kinderen de pas geboren kalfjes bewonderen. Via deze weg willen wij 
Karolien nogmaals bedanken voor haar gastvrijheid, enthousiasme en tijd. 
 
Opening IPC thema ‘Het is tijd voor een feestje!’ groepen 1/2/3 
Groep 1/2/3 is deze week gestart met het nieuwe IPC thema ‘Het is tijd voor een feestje!’. De 
kinderen zijn aan de hand van een speurtocht uitgekomen in de speelzaal. Hier werden ze 
ontvangen op het verjaardagsfeestje van Tim en Flapoor. Alle kinderen zijn uitgenodigd om 
dinsdag 28 mei met de juffen en meester hun verjaardag te vieren. Ook mogen de kinderen ’s 
avonds blijven slapen. De komende weken blijven we in de groepen werken rondom dit 
thema. 
 
Kijkmomenten in de groepen 1/2/3 
De afgelopen weken hebben de leerkrachten en de kinderen veel ouders mogen ontvangen 
tijdens de inloop. Tijdens deze kijkmomenten hebben wij kunnen laten zien en uitleggen hoe 
het werken in de groepen 1/2/3 gaat. De kinderen (maar ook de leerkrachten) kijken hier met 
veel trots op terug. 
Wij danken u voor de belangstelling en uw vragen. Wij hopen dat u een beeld van het werken 
in groep 1/2/3 heeft gekregen. 
 
Muziekvoorstelling groepen 4/5 
Juf Atie (de muziekleerkracht) organiseert een muziekvoorstelling met de kinderen van 
ongeveer een half uur.  
De ouders van de kinderen van groep 5 zijn welkom op 29 mei om 10.15 uur.  
De ouders van de kinderen van groep 4 zijn welkom op 12 juni om 9.15 uur. 
 
Verjaardag leerkrachten groepen 4/5 
Op vrijdag 21 juni vieren de leerkrachten van de groepen 4/5 hun verjaardag. Wanneer het 
mooi weer is, gaan we ook lekker genieten in het Cool Nature Park, dus makkelijke kleding 
op deze dag is handig. Wij trakteren de kinderen op een lekkere lunch. Wilt u met zonnig 
weer uw kinderen goed insmeren, extra water en een handdoek meegeven? 



 

 
Opening thema ‘Luchthavens!’ groepen 4/5 
Tijdens onze Expeditie vandaag en morgen, zullen wij ons nieuwe thema middels een spel 
openen. De kinderen gaan op de luchthaven op zoek naar de goede gate. Staan ze bij de 
juiste gate en kunnen ze het vliegtuig halen? 
 
Verjaardag leerkrachten groepen 6/7 
De leerkrachten van de groepen 6/7 vieren op dinsdagmiddag, 28 mei, hun verjaardag samen 
met de kinderen. We gaan er een leuke en gezellige middag van maken! 
 
De bovenbouw is gestart met IPC thema ‘Een leven lang fit’ 
Je lichaam is je meest waardevolle bezit. Het is jouw taak om je lichaam fit en gezond te 
houden, omdat het mee moet gedurende je hele leven! We gaan leren hoe je dat het beste 
kunt doen. 
 
Op Expeditie groepen 6/7 
Op donderdag 13 en vrijdag 14 juni gaan de kinderen van de groepen 6/7  
op expeditie naar de Markesteen in Velp.  
Zoals elk jaar, belooft de expeditie ook deze keer een geweldige happening worden.  
Voor het vervoer van de kinderen en de bagage hebben we nog ouders nodig. 
Op het prikbord bij de groep hangt een lijst waar u zich kunt opgeven. Alvast bedankt! 
 
Dansworkshops en afsluiting groepen 1 t/m 8 
De afgelopen weken hebben alle groepen twee dansworkshops gekregen van Eliëtte van der 
Heijden (Danswer dance concepts). Deze danslessen horen, net als o.a. de muzieklessen en 
het bezoek aan het filmhuis, bij het aanbod cultuureducatie. 
Hoewel het soms best lastig was om alle pasjes te onthouden, is het de kinderen toch maar 
mooi gelukt om per groep een leuke dans te laten zien aan een afgeladen tribune ouders, 
opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden. Superleuk om te zien dat er zoveel belangstelling 
was! 
 

OUDERS 

 
Procedure omtrent de invulling vacature unitleider 
Voor de meivakantie heeft de sollicitatieprocedure voor de invulling van de vacature unitleider 
plaatsgevonden. Hier hebben we u over geïnformeerd in de vorige nieuwsbrief. Deze 
procedure is met succes afgerond. De taken van de unitleider zullen vanaf schooljaar 2019-
2020 worden uitgevoerd door meester Jordy. Jordy is momenteel leerkracht in groep 1/2/3c. 
Vanaf komend schooljaar zal Jordy dan ook minder dagen voor een groep staan om de taken 
goed uit te kunnen voeren.  
 
Aanwezigheid directie: week 21, 22 en 23 
Donderdag 23 mei 
Vrijdag 24 mei 
Maandag 27 mei 
Maandag 3 juni 
Donderdag 6 juni (ochtend) 
 
Programma avondvierdaagse 
Alle informatie voor de lopers van de avondvierdaagse vindt u in bijlage 1.  



 

 
 

AGENDA 

 
Di 
Di 
en 
Wo 
Wo 

28-05 
28-05 
t/m 
29-05 
29-05 

: 
: 
 
 
: 

Verjaardag leerkrachten groepen 6/7 
Groepen 1/2/3 Meester en Juffendag, slapen op school 
 
 
Muziekvoorstelling groep 5 om 10.15 uur 

Do 
en 
Vrij 

30-05 
t/m 
31-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag, alle kinderen vrij 

Ma 
t/m 
Do 

03-06 
t/m 
06-06 

: Avond4daagse 

Vrij 07-06 : Teamdag De Expeditie, alle kinderen vrij 
Ma 
Wo 
Do 
en  
Vr 

10-06 
12-06 
13-06 
t/m 
14-06 

: 
: 
: 
 
 

Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Muziekvoorstelling groep 4 om 9.15 uur 
Expeditie groepen 6/7 
 
 

Di 18-06 : Presentatieavond 
Do 
Vr 

20-06 
21-06 

: 
: 

Studiedag, alle kinderen vrij  
Verjaardag leerkrachten groepen 4/5 

Ma 
t/m 
Wo 

24-06 
t/m 
03-07 

: Facultatieve ontwikkelgesprekken 

Di 02-07 : Musical groep 8 
Do 04-07 : Portfolio mee naar huis 
Vrij 05-07 : Doordraaidag, tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 

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

Marieke Tiemessen 
 

Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 

 

 
 

  



 

Bijlage 1 
 
Informatie voor avond 4 daagse lopers 

- Lopers 5 en 10 km starten om 18:00  uur, BEHALVE WOENSDAG DAN IS DE 

START OM 18.15 UUR!!! 

- Startpunt is achter de markthal, tussen Waverlo en Tesma 

- Eerder starten is niet toegestaan. 

- Pauzeplaatsen zijn: Maandag; Pontilaan. Dinsdag; Saluutstraat. Woensdag; 

zandpad Vincwijcweg. Donderdag geen pauzeplaats; eindpunt bij markthal. 

- Pauze: De oudervereniging zorgt tijdens de pauzes voor alle lopers van de 

Expeditie voor koffie, thee, ranja en wat lekkers. 

- Donderdagavond intocht:  alle lopers verzamelen bij het grasveld aan 

VOORZIJDE van het LiemersCollege aan de Dijksestraat.  Om 19.30 uur zullen 

we samen met het muziekkorps de intocht lopen. 

- Op donderdagavond maken we er een feestje van en zorgen we voor een 

borreltje voor alle ouders, en voor de kinderen ranja en wat lekkers na afloop bij 

de Markthal. Wij nodigen iedereen uit om onze lopers feestelijk te ontvangen! 

- Medailles: Iedereen die zich via de Expeditie heeft ingeschreven kan bij de 

kraam van de Expeditie zijn/haar medaille ophalen. Indien u via de organisatie 

van de A4D zelf heeft ingeschreven dient u ook bij de organisatie de medaille op 

te halen op de door de organisatie aangewezen plek. 

- Zorg dat je voor 20:30 binnen bent. Daarna zijn er geen verkeersregelaars meer 

op de route 

- Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op. 

- I.v.m. de eikenprocessierups adviseert de organisatie om, zeker wanneer er wat 

wind staat, een paraplu mee te nemen op de woensdag (dag van de Greffelkamp) 

- Meer informatie ivm de eikenprocessierups vindt U op de site van RIVM 

- Informatie: De avondvierdaagse heeft een facebook account Avondvierdaagse 

Didam waarop eventuele laatste wijzigingen of mededelingen worden gedaan. Hou 

deze dus goed in de gaten 

 

 

Dit jaar vragen wij aan alle kinderen om met trots het schoolshirt te dragen. Wij willen 

laten zien dat wij van de Expeditie zijn!!  

De shirts worden begin volgende week in de klassen uitgedeeld zodat iedereen deze 

tijdens de avondvierdaagse kan dragen. 

Wij vragen u om het shirt de maandag na de avondvierdaagse weer in te leveren bij de 

leerkracht. 

U hoeft het shirt niet gewassen in te leveren, daar zorgt de oudervereniging voor. 

 

 

 
 
 

 


