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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Alvast een fijne vakantie 
Samen met de kinderen, ouders en team laten we zien waar IKC De Expeditie voor staat. 
Dat werd dit schooljaar extra benadrukt, doordat dit schooljaar anders verliep dan normaal 
vanwege corona.  
 
Zowel van kinderen, ouders en teamleden is een extra inspanning gevraagd voor onderwijs 
op afstand, het afstand houden van elkaar, steeds weer veranderende protocollen, 
gesprekken op afstand, alternatieven voor activiteiten, etc. Dat heeft veel gevraagd van 
ieders aanpassingsvermogen.  
We willen u hartelijk danken voor al uw inzet en flexibiliteit van het afgelopen schooljaar!! 
 
Hoe het aankomende schooljaar er uit gaat zien, dat weet nog niemand. We hopen op een 
rustige vakantie en dat er straks weer meer mogelijk is. Bij eventuele veranderingen vóór de 
start van het nieuwe schooljaar, zullen wij u tijdig informeren. 
 
We hopen u in ieder geval snel weer te mogen begroeten. Voor nu wensen wij u alvast een 
prettige vakantie!  
 
Namens het team van IKC De Expeditie, 
 
Maarten Buiting 
 
Doordraaidag 
Vrijdag 23 juli vindt de doordraaidag plaats. De leerlingen komen deze dag kijken in hun 
nieuwe lokaal, bij hun nieuwe leerkracht en in hun nieuwe groep. Voor velen een leuke maar 
ook spannende dag!  
Mocht uw zoon/dochter naar een nieuwe ‘bouw’ gaan (van 1/2/3 naar 4/5 of van 4/5 naar 6/7) 
dan moeten zij ook via de juiste ingang naar binnen: 
- Groep 1/2/3 via de buitendeur van hun klas 
- Groep 4/5 via de ingang aan de wijkzijde 
- Groep 6/7 en 8 via de ingang aan de parkeerplaatszijde  
 
Houdt u er rekening mee dat de kinderen om 12.00 uur vakantie krijgen? 

 

OUDERS 

 
Zomerlezen  
Het is heel belangrijk dat de kinderen in de vakantie blijven lezen om een zogenaamde 
‘zomerleesdip’ te voorkomen. Daarvoor hebben wij iets heel leuks voor de kinderen, namelijk 
een speciaal, spannend leesboek per bouw. We kunnen vast één ding verklappen, de 
personages in de boeken zijn bekende leerkrachten van de Expeditie, dit maakt het lezen 
vast nog grappiger en leuker.  
  
Klik hieronder op de link met de groep waar uw kind nu in zit en via deze link kunt u in de 
vakantie iedere week een hoofdstuk downloaden. U kunt zich ook aanmelden voor een 
herinneringsmail, zodat u iedere week een mailtje krijgt als er weer een hoofdstuk klaarstaat.  
 
Heel veel leesplezier! 
 
 



Groep 3/4    Groep 5/6    Groep 7/8   
 
De ooievaar is twee keer onderweg! 
Juf Manon is in blijde verwachting! We zijn ontzettend blij voor haar en haar vriend Leo. We 
wensen hen veel gezondheid en geluk toe. 
Manon is in januari 2022 uitgerekend. Sharon van Dulmen gaat het zwangerschapsverlof 
van Manon invullen. Sharon vervult momenteel het zwangerschapsverlof van juf Keshia in 
groep 1/2/3c. 
 
Meester Jordy en zijn vriendin Malu zijn ook in blijde verwachting van hun eerste kind. We 
zijn ontzettend blij voor hem en Malu. We wensen hen ook veel gezondheid en geluk toe.  
Malu is eveneens uitgerekend in januari 2022.  
 
Musical groep 8 
Dinsdag 20 juli zal de musical van groep 8 uitgevoerd worden in een tent naast de sporthal. 
Wat fijn dat dit alsnog kan en dat de musical live kan worden uitgevoerd!  
Aanstaande maandag zal de tent worden opgezet en woensdag 21 juli zal de tent worden 
afgebroken. Hier kunt u enige hinder van ondervinden bij het wegbrengen of ophalen van uw 
kind(eren). Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Ingeleverde hartjes 
Tijdens de lockdown hebben alle kinderen een hartje ontvangen van de oudervereniging. 
Wat zijn deze hartjes op een originele en creatieve manier versierd! Alle ontvangen hartjes 
heeft de oudervereniging verwerkt in een schilderij dat is opgehangen in de school.  
Het is een kunstwerk geworden met een bijzondere betekenis. Het verbeeld voor ons de 
verbondenheid in deze bijzondere tijd. We willen de oudervereniging nogmaals bedanken 
voor dit mooie initiatief! 

  
 
Aanwezigheid Maarten 
Maarten zal in de laatste schoolweek wisselend op één van de twee scholen aanwezig zijn. 
Mocht u in deze week in contact willen komen met Maarten, dan is hij te bereiken op: 
directie.expeditie@liemersnovum.nl. 
 
  

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/20260g50g4d99j04b429
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/fg07h0ici53c2079d2h2
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/fbicga9jejf6613bee98
mailto:directie.expeditie@liemersnovum.nl


Bijlagen: 
- Zomerspelen Didam 

 

AGENDA 

 
ma 12-07 t/m do 22-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
do 15-07 en vrij 16-07 Groepen 6/7 op Expeditie 
di 
wo 

20-07 
21-07 

Musical groep 8 
Verjaardag leerkrachten groepen 4/5 

do 22-07  Portfolio mee naar huis 
vrij 23-07 Doordraaidag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
ma  26-07 t/m vrij 05-09 Zomervakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



Bijlage 1: Zomerspelen Didam  

 
 
 

 
 
 


