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GROEPSACTIVITEITEN 

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

- Onderzoeksvragen kunnen stellen om vervolgens een plan te kunnen 
maken en dit uit te voeren 

- Betrouwbare informatie weten te verzamelen 
- Goede conclusies kunnen trekken uit de gevonden informatie 

 
Carnaval op De Expeditie 
Op vrijdag 25 februari vieren wij het carnavalsfeest op school. Zo willen we een optocht maken 
van miniatuur carnavalswagens. Hier gaan we in de klas mee aan de slag. Om deze wagens 
te bouwen is natuurlijk materiaal nodig. Wij vragen de kinderen om zelf materiaal mee te 
nemen naar school. U kunt hierbij denken aan doosjes, eierdoosjes, wc rollen, enz. 
Op vrijdag mogen alle kinderen verkleed naar school komen, er wordt door prinses Amber en 
haar adjudanten een prijs uitgereikt voor de meest originele verklede persoon.  
De kinderen hoeven deze dag zelf geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze, 
de OV zorgt voor iets lekkers.  
 
Denkt u eraan dat de kinderen deze dag om 12.00 vrij zijn.  
Wij maken er een gezellige dag van met elkaar!  
 
 

OUDERS 

 
Coronamaatregelen 
Afgelopen dinsdag zijn er nieuwe versoepelingen aangekondigd. In afwachting van het 
nieuwe protocol vanuit de PO raad zijn de volgende versoepelingen in ieder geval van kracht: 
 
Vanaf 21 februari geldt: 

 De looproutes en aparte ingangen van de school verdwijnen. De leerlingen mogen 
zelf kiezen door welke ingang ze de school binnenkomen. Ook mogen leerlingen 
weer in grotere groepen buitenspelen. 

 De groepen mogen weer met elkaar samenwerken. De zogenaamde cohorten 
verdwijnen. Hierdoor kunnen de leerlingen elkaar vaker ontmoeten en weer van en 
met elkaar leren.  

 U bent als ouder/ verzorger weer welkom op school. Tot en met de voorjaarsvakantie 
dient u wel het mondkapje te dragen en een afspraak te hebben.  

Daarnaast geldt vanaf 7 maart: 

 U mag ook zonder mondkapje naar binnen. Kinderen uit de hogere groepen mogen 
ook zonder mondkapje naar school. 

 Alle oudergesprekken zullen vanaf 7 maart ook fysiek plaatsvinden. 
 
Wat nog steeds belangrijk blijft: 
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en 
niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een 
positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies van kracht voor het onderwijspersoneel 
en voor leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week een preventieve zelftest te doen. 
 
Doordat er ook collega’s besmet zijn geraakt met het Coronavirus of in quarantaine moesten, 
is het voor ons een hele uitdaging om de groepsbezetting rond te krijgen. Dit komt omdat er 
vrijwel geen inval beschikbaar is vanuit de invalpool.  



Hierdoor kan het zijn dat er op het laatste moment een andere leerkracht voor de groep staat. 
Hiermee proberen we met elkaar te voorkomen dat een groep thuis komt te zitten. Gelukkig is 
het ons tot op heden nog steeds gelukt om dit intern op te lossen.  
 
Ontwikkelgesprekken groep 1 t/m 7 
Zoals in de vorige nieuwsbrief met u gecommuniceerd hebben we de ontwikkelgesprekken 
verschoven. Vanaf vandaag t/m donderdag 24 februari kunt u zich via Social Schools 
inschrijven. De gesprekken vinden plaats van woensdag 9 maart t/m vrijdag 25 maart. De 
kinderen krijgen hun portfolio 2 dagen voorafgaand aan het gesprek mee naar huis.  
We zijn blij te kunnen vermelden dat de gesprekken fysiek op school plaats kunnen vinden. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 8 Ochtend Middag 

Maandag (21-02) Expeditie 

Dinsdag (22-02)  

Woensdag (23-02) Expeditie  

Donderdag (24-02)   

Vrijdag (25-02) Expeditie 

 
Bijlagen: 

- V.V. Sprinkhanen 
- Gemeente Montferland: Outdoor gaming  

 

AGENDA 

 
Do  

 
17-02 t/m do 24-02 

 
Inschrijving ontwikkelgesprekken via Social Schools 

Vrij 25-02 Carnaval, kinderen om 12 uur vrij! 
Ma 28-02 t/m vrij 04-03 Voorjaarsvakantie 
Wo  09-03 t/m vrij 25-03 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7  

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



 

Bijlage 1: V.V. Sprinkhanen 

 
 
  



Bijlage 2: Gemeente Montferland: Outdoor gaming   

 

 


