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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
Wij werken vanaf maandag 9 september aan het leerdoel: “Communicatie”.  
Hierbij denken wij aan: 

 In allerlei situaties verschillende manieren van communicatie 
gebruiken 

 Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten kunnen 
ontvangen, vertalen en beantwoorden 

 
Expeditieraad 
Vandaag is de eerste Expeditieraad geweest. De kinderen hebben samen met meester 
Maarten meegedacht over dingen die op school spelen. Vandaag hebben de kinderen geleerd 
om niet namens zichzelf te spreken, maar als vertegenwoordiger van hun klas. Wat kunnen zij 
dit al goed! Myrthe heeft zelfs al echte notulen gemaakt van deze vergadering. Wat kijken we 
uit naar de volgende keer. 

  
De Expeditieraad: Amber, Myrthe, Dani, Emily en Iza 
 

Kosteloos materiaal gezocht 
Wij zijn in de groepen 1/2/3 gestart met een nieuw IPC-thema “Huis en thuis”. De kinderen 
zitten al vol goede ideeën om hun droomhuis te knutselen. Hier hebben ze kosteloos 
materiaal voor nodig. Zou u ons willen helpen sparen? 
Wij zijn opzoek naar de volgende materialen: 

- Doosjes in alle soorten en maten 
- Wc-rolletjes 
- Schoenendozen  
- Melkpakken (het liefst goed uitgespoeld anders gaat dit stinken en schimmelen) 
- Misschien heeft u zelf nog kosteloos materiaal waar de kinderen mee kunnen  

knutselen, vraag het één van de onderbouw leerkrachten of dit gebruikt kan worden. 
Alvast bedankt!  
 



 

 
Biebbezoek groep 3 
Dinsdag 10 september brengt groep 3 een bezoek aan de bieb. Het programma is gebaseerd 
op het boek Keepvogel-Noodweer van Wouter van Reek. Tijdens het bezoek worden de 
kinderen lid van de Keepvogelclub en helpen ze Keepvogel in de Bibliotheek te zoeken naar 
Tungsten.  
Groep 3a en 3b vertrekken om 8.45 uur en zijn om 10.15 uur terug. 
Groep 3c en 3d vertrekken om 10.15 uur en zijn om 11.45 uur terug. 
We hebben helaas nog niet genoeg ouders die met ons mee willen gaan. Ouders die rijden, 
mogen blijven kijken als ze dat willen.  
Heeft u tijd om mee te gaan? Bij de klaslokalen van groep 1/2/3 hangt een formulier, waarop u 
zich kunt inschrijven.  
 
IPC-thema in groepen 6/7/8: ‘Zij maakten het verschil – belangrijke personen” 
Ons leven vandaag de dag, had er heel anders uitgezien zonder de invloed van bijzondere 
personen uit de geschiedenis. Een daad van verzet, een briljant idee of een inspirerende 
leider kan de loop van de geschiedenis op een belangrijke manier bepalen. 
In de komende unit maken de kinderen kennis met enkele sleutelfiguren die nu, of in het 

verleden het verschil maakten. We gaan aan de slag met de vakgebieden Mens en 

Samenleving, Geschiedenis, Kunstzinnige Vorming, Muziek en Internationaal. Vraag uw kind 

gerust naar het thema de komende tijd, uw zoon of dochter zal er beslist veel over kunnen 

vertellen. 

 
Portfolio 
We hebben van bijna alle kinderen hun portfolio retour. Heeft u deze nog niet ingeleverd? Wilt 
u dit dan alsnog doen? Alvast bedankt! 
 
  

OUDERS 

 
Startgesprekken 
Vanaf woensdag 11 september 16.00 uur kunt u zich weer inschrijven voor een startgesprek. 
De startgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 17 
september tot 10 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. 
 
Afscheid Riny 
Woensdag 18 september zal Riny te Dorsthorst (conciërge) afscheid nemen van IKC De 
Expeditie en gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Riny heeft aangegeven geen 
afscheidsreceptie te willen. Mocht u Riny willen bedanken voor haar werkzaamheden bij ons 
op school, dan kan dit altijd persoonlijk.  
Er wordt een nieuwe vacature uitgezet. 
 
Rectificatie  
In de vorige nieuwsbrief stond in de agenda dat er een studiedag is op maandag 13 februari. 
Dit moet donderdag 13 februari zijn. Onze excuses hiervoor. 
 
Herhaling:  
Introductieavond en Algemene ledenvergadering oudervereniging  
Vanavond bent u uitgenodigd om kennis te maken met de leerkrachten in de groep van uw 
zoon of dochter en de algemene ledenvergadering van de oudervereniging, bij te wonen. 
Tijdens de kennismaking/introductie zullen de leerkrachten vertellen over de manier van 
werken in de groepen. Natuurlijk is er gelegenheid om materialen in te zien en vragen te 
stellen.   
 
De avond is om organisatorische redenen als volgt verdeeld in blokken: 
19.30 – 20.15 uur : Introductie van de groepen 1/2/3 en 6/7 (in de    

   lokalen) 
20.15 – 20.30 uur   :  Koffie/thee/pauze (in de hal) 



 

20.30 uur :  Algemene ledenvergadering oudervereniging (in    
                                                                    de hal), MR-presentatie 
aansluitend tot ± 21.45 uur :  Introductie van de groepen 4/5 en 8 (in de lokalen) 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging zal het bestuur 
verantwoording afleggen voor haar handelen over het afgelopen schooljaar. Ook de MR zal 
op deze avond vertellen wat ze het afgelopen schooljaar hebben gedaan.  
Wij hopen dat u op deze avond aanwezig kunt zijn. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 37 Ochtend Middag 

Maandag (09-09)  

Dinsdag (10-09)  

Woensdag (11-09) Expeditie 

Donderdag (12-09)  Expeditie 

Vrijdag (13-09) Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Activiteiten rondom ‘de Week van de Opvoeding’ 
 

AGENDA 

 
Do 05-09 Informatieavond/kennismakingsavond voor de groepen 1 t/m 8 

Algemene Ledenvergadering van de OV en presentatie MR 
Wo 11-09 De facultatieve startgesprekken worden opengezet in Social 

Schools 
Vrij 13-09 Schoolfotograaf 
Ma 16-09 Studiedag, alle kinderen vrij 
Di 17-09 t/m do 10-10 Startgesprekken  
Vrij 11-10 Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma  14-10 t/m vrij 18-10 Herfstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
Janine de Reus 

 
  

Week 38 Ochtend Middag 

Maandag (16-09) Expeditie 

Dinsdag (17-09)  Expeditie 

Woensdag (18-09)  

Donderdag (19-09) Expeditie 

Vrijdag (20-09)  



 

BIJLAGE 1: Activiteiten rondom ‘de Week van de Opvoeding’ 

 
 
 



 



 

 
 


