
Nieuwsbrief  8   
 
 

 
 Schooljaar ‘20-‘21  

  
   

  
    10 december 2020 

  

GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
Na de kerstvakantie besteden we 2 weken aandacht 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 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas is inmiddels weer terug naar Spanje. We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd feest. De kinderen hebben genoten van een mooie dag. Op onze Facebookpagina 
kunt u een kleine sfeerimpressie vinden van het Sinterklaasfeest. 

 
Kerstfeest donderdag 17 december 
Donderdag 17 december vieren we het kerstfeest op IKC De Expeditie. De kerstviering ziet er 
dit jaar ook anders uit en zal gewoon onder schooltijd plaatsvinden. 
De kinderen krijgen woensdag 16 december een bakje in een papieren tas mee naar huis, die 
ze op school versierd hebben. In dit bakje kunt u de kerstlunch doen. Drinken is niet nodig, 
dat krijgen de kinderen op school. Voor inspiratie zijn in bijlage 3 leuke ideeën toegevoegd.  
Donderdag 17 december nemen alle kinderen hun gevulde kerstlunchbakje mee,  
inclusief bord, beker, bestek en servet. We maken er een gezellige dag van in kerstsfeer. 
 
Zoemen in de kerstvakantie (groep 3) 
Alle kinderen van groep 3 kunnen in de kerstvakantie thuis weer spelen en leren met ‘Zoem’. 
Zij kunnen thuis inloggen via:  https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/  
De kinderen kunnen dezelfde inlog gebruiken als tijdens de herfstvakantie.  
Veel leesplezier met ‘Zoem’! 
 

OUDERS 

Bedankt  
We kijken terug op een gek en bewogen jaar. Een jaar waarin alle reguliere draaiboeken de 
prullenbak in konden. Alles is anders geworden in 2020 en het leven is flink op zijn kop gezet. 
Er vinden geen spontane ontmoetingen meer plaats en fysieke contacten zijn tot een 
minimum beperkt. Een jaar waarin ook duidelijk is geworden hoe groot de behoefte is om 
samen te zijn. Het samen zijn is iets wat wij op IKC De Expeditie enorm missen. We missen 
vooral onze ouders in de school en hopen u dan ook weer snel te ontmoeten in 2021. 

De Kerstdagen zullen in 2020 anders georganiseerd moeten worden, zowel thuis als op 
school. Ondanks alle beperkingen hopen wij toch dat u zult genieten van de feestdagen met 
de mensen die u lief hebt. Wij willen u bedanken voor uw geduld, vertrouwen, medewerking 
en steun in het afgelopen jaar. Dat heeft ons erg goed gedaan. 
In het bijzonder willen we de OV en de MR bedanken. Binnen alle maatregelen hebben zij 
ons veel werk uit handen genomen en van feedback voorzien. Dit wordt enorm gewaardeerd 
en zijn wij ontzettend blij mee. 

 

https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/


LIO-stagiaire groep 6/7c 
Hallo allemaal, 
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Elke Raben, ik ben 24 jaar oud en 
woon in Ulft. Momenteel zit ik in het vierde leerjaar van de pabo te Doetinchem. Aankomend 
schooljaar loop ik mijn stage in groep 6/7c bij juf Ingrid. Ik ben hier iedere maandag en 
dinsdag te vinden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om bezig te zijn met handletteren. Ook 
fitness ik graag en doe ik leuke dingen met vriendinnen en vrienden. Ik heb veel zin om te 
starten op deze school. Als u vragen voor mij heeft hoor ik het graag. 
 
Aanleg voetpad 
Eindelijk hebben we toezegging van de gemeente dat zij een voetpad aanleggen vanaf de 
parkeerplaats van de begraafplaats naar school toe. In het nieuwe jaar gaat de gemeente dit 
project inplannen en realiseren. We zijn hier dan ook erg blij mee! 
 
Vrijdag 18 december 
LET OP: Alle kinderen krijgen vrijdag 18 december om 12.00 uur vakantie! 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 50 Ochtend Middag 

Maandag (14-15) Expeditie 

Dinsdag (15-12)  Expeditie 

Woensdag (16-12) Expeditie  

Donderdag (17-12)  

Vrijdag (18-12)  

 
Bijlagen: 

- Winter buddy games 
- Oliebollenfeest Jeugdwerk 
- Kerstlunch ideeën  

 

AGENDA 

 
Do 17-12 Kerst op school 
Vrij  18-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 21-12 t/m vrij 01-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: Winter Buddy Games 

 
 
 
 

  



 

Bijlage 2: Oliebollenfeest Jeugdwerk 

 
 

  



Bijlage 3: Kerstlunch ideeën  

 

We wensen u samen met uw kind, veel plezier met het bereiden van een 
eigen lekkere kerstlunch.  
   

  
   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


