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OUDERS 

 
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 het jaar 2020 anders verliep dan normaal.  
 
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 het Coronavirus dusdanig wordt teruggedrongen, 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 in ons IKC te mogen begroeten. Voor nu wensen wij u 
een prettige vakantie!  
 
Namens het team van IKC De Expeditie, 
 
Maarten Buiting 
 
Doordraaidag vrijdag 10 juli 
Morgen (vrijdag 10 juli) zal de doordraaidag weer plaatsvinden. 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?  

 

AGENDA 

 
Do 09-07 Portfolio mee naar huis 
Vrij 10-07 Doordraaidag, tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma  13-07 t/m vrij 21-08 Zomervakantie 

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

Bob Jansen Maike Hieltjes 
 

 
  



 

Bijlage 1: Online bibliotheek 

 
 
In de zomervakantie staan er weer allerlei leuke leesboeken online op de app van de vakantiebieb.  
Er staan gratis boeken op voor allerlei leeftijden. Veel lees plezier alvast!  
Via onderstaande link kunt u de app downloaden:  
 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html?cid=cn:vakantiebieb_var:b_cre:text_c
:ps_sc:psb&gclid=EAIaIQobChMI_uyv2LTA6gIVGed3Ch2yQQ9DEAAYASAAEgINBvD_BwE 
 
 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html?cid=cn:vakantiebieb_var:b_cre:text_c:ps_sc:psb&gclid=EAIaIQobChMI_uyv2LTA6gIVGed3Ch2yQQ9DEAAYASAAEgINBvD_BwE
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html?cid=cn:vakantiebieb_var:b_cre:text_c:ps_sc:psb&gclid=EAIaIQobChMI_uyv2LTA6gIVGed3Ch2yQQ9DEAAYASAAEgINBvD_BwE

