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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Biebbezoek groep 3:  maandag 7 september  
Bibliotheek Montferland nodigt alle leerlingen van groep 3 uit voor een bezoek aan de 
bibliotheek. Het programma dat aangeboden wordt heet Kond. Het programma is gebaseerd 
op het boek Kond van Kim Eberwijn. Kond is net zo grappig als zijn gekke naam. Maar is 
Kond wel echt of bestaat hij alleen op papier? En waarom heet hij Kond? Tijdens dit 
groepsbezoek gaan de leerlingen samen met Pim en Maan op ontdekking naar Kond, de 
kathond. En andere vreemde dieren. 
Welke ouders van groep 3 zouden er dan willen rijden? 
We vertrekken om 10.15 uur van school en zijn ongeveer 11.45 uur weer terug.  
Ouders die rijden mogen erbij blijven. 
Zou u dit via Social Schools aan de leerkracht door willen geven? Wilt u daarbij ook 
aangeven hoeveel kinderen (inclusief uw eigen kind) in uw auto mee kunnen?    
Alvast bedankt! 
 
Klassikale boeken lenen bij de bieb voor de groepen 1 t/m 5 
Ook dit jaar mogen wij boeken lenen bij de bibliotheek in Didam. 
De eerste keer is op woensdag 2 september. 
Wij zijn op zoek naar ouders die met een klein groepje (2 of 3) kinderen boeken willen 
uitzoeken voor de groep. 
Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen, wilt u dat via Social Schools aan de leerkracht 
laten weten? 
In onderstaand schema ziet u hoe laat de groep van uw kind aan de beurt is. 
 

Groep 4/5a Mindy 09.00-09.15 

Groep 4/5b Jos 09.15-09.30 

Groep 1/2/3a  Jacqueline 09.30-09.45 

Groep 1/2/3b  Bob 09.45-10.00 

Groep 1/2/3c  Keshia 10.00-10.15 

Groep 1/2/3d  Manon 10.15-10.30 

 
Groep 4/5 IPC: ‘Hoe leren wij?’ 
De komende weken gaan de kinderen van de groepen 4/5 aan de slag met het thema; “Hoe 
leren wij?”.  
De kinderen gaan nadenken en leren over verschillende manieren van leren.  
Hoe leer je kennis (feitelijke informatie), vaardigheden (wat je kunt) of ontwikkel je begrip?  
Welke persoonlijke leerdoelen kunnen we goed gebruiken bij ons leren?  
Hoe houd je je hersenen gezond?  
Kortom een leuk onderwerp voor het begin van het schooljaar. 
 
Voorstellen groepen 
Vanochtend hebben de groepen zich voorgesteld aan alle kinderen, juffen en meesters. De 
kinderen hebben samen een leuk liedje, yell, versje of rap ingestudeerd. Dit hebben ze erg 
knap en origineel gedaan. Alle groepen zijn klaar voor het nieuwe schooljaar. 
  



OUDERS 

 
Startgesprekken 
Vanaf woensdag 2 september 16.00 uur kunt u zich weer inschrijven voor een startgesprek. 
De startgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 7 
september tot 2 oktober. Het doel van het startgesprek is dat wij van u en uw kind (vanaf 
groep 4 t/m 8) willen weten hoe uw  kind  dit schooljaar gestart is. U ontvangt vandaag met 
deze nieuwsbrief het formulier voor het startgesprek. Samen met uw zoon/dochter, kunt u 
zich voorbereiden voor het gesprek. Wilt u dit formulier uiterlijk één dag voor het gesprek bij 
de leerkracht inleveren? Alvast bedankt. 
Mocht u voor aanvang van het gesprek gezondheidsklachten hebben, neem dan contact op 
met de groepsleerkracht om een nieuwe afspraak te plannen. Eventueel kan het gesprek ook 
digitaal plaatsvinden. 
 
Informatieavond 
Op donderdag 10 september staat de informatieavond gepland. Over de precieze invulling 
van deze avond kunnen wij u op dit moment nog geen duidelijkheid geven. Samen met het 
team, de MR en de OV wordt er gekeken hoe deze avond zo goed mogelijk kan worden 
ingevuld. We hopen u hierover zo spoedig mogelijk te kunnen inlichten.  
 
Voorstellen Juliet Hondelink 
Mijn naam is Juliet Hondelink en ik woon samen met mijn partner en 
hond in Doetinchem. Ik heb 45 jaar in Zaandam/Alkmaar gewoond en 
dan nu in het prachtige Gelderland. 
Ik heb 3 jaar in Arnhem-Zuid gewerkt en dan nu op IKC De Expeditie. 
Dit wordt mijn 25e onderwijsjaar in de bovenbouw. We gaan er een 
mooi, leerzaam groep 8 jaar van maken!  
vriendelijke groeten Juliet 
 
Hoofdluis controle 
Normaliter bent u van ons gewend dat er drie keer per jaar een hoofdluiscontrole plaatsvindt. 
Helaas kan dit vanwege het Coronavirus niet op school worden uitgevoerd. We willen u 
vragen om thuis uw zoon(s)/dochter(s) regelmatig te controleren. 
Wilt u bij de groepsleerkracht aangeven wanneer u hoofdluis heeft geconstateerd?  
 
Schoolzwemmen 
Afgelopen jaren hebben de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 eens in de 6 weken mogen 
schoolzwemmen bij zwembad de Hoevert. Helaas kan dit vanwege financiële redenen vanaf 
dit schooljaar niet meer.  
 
Verlofaanvraag 
Een verlofaanvraag kan middels een aanvraagformulier dat u kan verkrijgen via Maarten of 
Jordy, maar het kan ook via Social Schools worden gedaan. De optie voor een 
verlofaanvraag is geactiveerd en kan digitaal verwerkt worden. 
Via de volgende link kunt u vinden hoe dit kan worden gedaan: 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-
voor-je-kind-eren-  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 36 Ochtend Middag 

Maandag (31-08)  Expeditie 

Dinsdag (01-09)  

Woensdag (02-09)  

Donderdag (03-09) Expeditie 

Vrijdag (04-09)  

 
Bijlagen: 

- Jeugdwerk 
- Typetuin groep 6 t/m 8 

 
  

Week 37 Ochtend Middag 

Maandag (07-09) Expeditie 

Dinsdag (08-09)  

Woensdag (09-09 Expeditie 

Donderdag (10-09)  

Vrijdag (11-09) Expeditie  

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360020655812-Een-verlofaanvraag-doen-voor-je-kind-eren-


AGENDA 

 
Wo 02-09 De startgesprekken worden opengezet in Social Schools 
Ma  07-09 t/m vrij 02-10 Startgesprekken 
Do 10-09 Informatieavond/kennismakingsavond 
Vrij 18-09 Schoolfotograaf 
Wo 14-10 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij  16-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 19-10 t/m vrij 23-10 Herfstvakantie 
Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 24-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 04-12 Sinterklaas 
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 
 
 

Bob Jansen Maike Hieltjes 
 

 
  



Bijlage 1: Jeugdwerk 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Bijlage 2: Typetuin groep 6 t/m 8 

 
 
 
 


