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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
Komende twee weken staat het leerdoel ’Moraliteit’ centraal. Hier zou u thuis 
ook aandacht aan kunnen besteden. 
Wij beginnen op maandag 9 december met het leerdoel.  
Hierbij denken wij aan: 

- de juiste beslissingen proberen te nemen 

- gepast gedrag laten zien, afhankelijk van de situatie  
- nadenken over je eigen gedrag en weten wat de consequenties van je 

gedrag kunnen zijn 
- de waarheid vertellen 
- reflecteren op de keuzes die je maakt 

 
Herhaling: Sinterklaas op school 
Op vrijdag 4 december vieren we het grote Sinterklaasfeest op school. Wij zorgen ervoor dat 
dit jaar het Sinterklaasfeest Coronaproof gevierd kan worden.  

- Sinterklaas zal vóórdat de kinderen op school komen, al in de school aanwezig zijn. 
Het is dus niet mogelijk om de aankomst van Sinterklaas met uw kind samen op het 
schoolplein te bekijken. We vragen u om de kinderen deze dag net als alle andere 
dagen, bij de rand van het schoolplein af te zetten en zo snel mogelijk te vertrekken, 
om drukte te voorkomen.  

- Sinterklaas en piet zullen niet in de klassen komen. De kinderen kunnen langs 
Sinterklaas en piet lopen. Er zal gezorgd worden dat de afstand tussen de kinderen 
en Sinterklaas altijd 1,5 meter is. 

- Er zullen per kind verpakte pepernoten worden uitgedeeld.  
 
Sinterklaas groepen 1/2/3 
In de groepen 1/2/3 houden we net als voorgaande jaren het verhaal van het 
Sinterklaasjournaal aan. U kunt eventueel met uw kind het journaal volgen op Nederland 3 of 
via de website www.sinterklaasjournaal.nl.  
 
Sinterklaas groepen 4/5, 6/7 en 8 
Ook dit jaar hebben de groepen 4/5, 6/7 en 8 weer lootjes getrokken. De meeste kinderen zijn 
al druk bezig met het maken van een mooie surprise en gedicht. Wilt u aan het volgende 
denken:  

 De uitgaven voor de cadeautjes bedragen € 4,00. 
 Het is de bedoeling dat de surprise zichtbaar is, dus de surprise hoeft niet apart 

ingepakt te worden. 
 Zorg ervoor dat de naam voor wie de surprise is, duidelijk zichtbaar is.  

 
De kinderen mogen hun surprise dinsdag 1 december of woensdag 2 december in de 
‘Schatkamers’ zetten (op de leerpleinen bij de groepen). Woensdag 2 december om 14.15 
uur willen we de schatkamers compleet hebben, zodat we donderdag met alle kinderen alvast 
kunnen genieten van de surprises. We gaan ervan uit dat alle kinderen enorm hun best doen 
om voor de ander iets moois te maken. Als ouder mag u natuurlijk altijd helpen.  
 
 
 
 
 
 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


OUDERS 

 
Extra formatie per 01-01-2021 
Per 01-01-2021 komt er tijdelijk extra formatie bij. Dit houdt in dat we extra collega’s kunnen 
inzetten tot aan de zomervakantie.  
Sharon van Dulmen komt op dinsdag, woensdag en donderdag extra in de onderbouw-
groepen. Sharon heeft de vervanging gedaan tijdens het zwangerschapsverlof van Marieke 
en is daardoor al bekend op De Expeditie. 
Susan de Jong (onderwijsassistent) zal tot het einde van het schooljaar in de bovenbouw-
groepen blijven. Daarnaast krijgt ze een uitbreiding om te ondersteunen in de middenbouw. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 49 Ochtend Middag 

Maandag (30-11)  

Dinsdag (01-12)  Expeditie 

Woensdag (02-12)  

Donderdag (03-12) Expeditie 

Vrijdag (04-12)  

 
Bijlagen: 

- Wervingstekst oudergeleding GMR 
 

AGENDA 

 
Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
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 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 50 Ochtend Middag 

Maandag (07-12) Expeditie 

Dinsdag (08-12)  

Woensdag (09-12)  

Donderdag (10-12)  

Vrijdag (11-12) Expeditie 



 

Bijlage 1: Wervingstekst oudergeleding GMR 

 
 
 
 

  
  



 


