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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 aangaan en volhouden. 

  

Expeditiedag 2 
Woensdag 21 december is de 2e Expeditiedag. De kinderen zullen weer op een creatieve manier 

worden uitgedaagd, zodat er weer een mooie voorstelling kan worden neergezet. Dit willen zij graag 

aan jullie laten zien.  
U bent welkom vanaf 13.00 uur op de tribune van de grote gymzaal. De voorstelling begint om 13:15 

uur. Net als bij de vorige Expeditiedag worden de kinderen uit de midden- en bovenbouw verdeeld in 

kleurgroepen. Volgende week hoort u van ons in welke kleurgroep uw kind zit.  

Wij willen vragen of alle kinderen uit groep 1/2/3 in de kleuren zwart, wit, goud, zilver en glitter gekleed 
willen komen. 
Wij zijn nog op zoek naar 4 ouders van de midden-/bovenbouw die willen helpen met het décor en het 
kerstgroen. Dit zal deze dag zijn van 8:30 uur tot ongeveer 13:00 uur. Graag opgeven via 
sharon.vandulmen@liemersnovum.nl 
 
Kerstfeest op de Expeditie! 

Sinterklaas heeft het land weer verlaten en we kunnen ons weer opmaken voor de volgende 

feestdagen. Op dinsdag 13 december hebben we "gekke kersttruien en kerstmutsen dag”. 

Op donderdag 22 december van 17.00 - 18.30 uur is voor alle kinderen op IKC de Expeditie het 

kerstdiner. 

We hopen dat alle kinderen in feestkleding naar het kerstdiner komen. Om 17.00 uur worden de 

kinderen in hun eigen klas verwacht. De ouders zijn vanaf 18.15 uur van harte welkom om buiten, bij 

de hoofdingang, gezellig een kerstdrankje te komen drinken. Dit wordt aangeboden door de OV van 

de Expeditie. De kinderen van de groepen 1/2/3 kunnen opgehaald worden bij de buitendeur van hun 

eigen lokaal. 

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen via de hoofdingang naar buiten.  
Ook dit jaar is het fijn dat kinderen met hun ouders lekkere gerechtjes maken voor het kerstdiner. De 

intekenlijsten hangen bij de klas van uw kind. De OV zorgt voor het drinken.  

De gerechtjes kunnen op donderdag 22 december om 14 uur of vanaf 16.45 uur gebracht worden. 
De kinderen brengen op donderdagochtend 22 december het volgende alvast mee: 
bord, beker, mes, vork en lepel, voorzien van naam in een plastic zak. 
We maken er samen weer een gezellig Kerstfeest van! 

 
 
  



AGENDA 

 

Do 22-12 Kerst op school 

Vrij 23-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 

Ma 26-12 t/m vrij 06-01 Kerstvakantie 

 

Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 

Jordy Coobs 

Ingrid van der Elsen 

 

 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 

 


