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GROEPSACTIVITEITEN 

Groep 3 mag op biebbezoek 
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 groepsbezoek worden de 
kinderen lid van de Keepvogelclub en helpen ze Keepvogel in de Bibliotheek te zoeken naar 
Tungsten.  
We vertrekken om 11.30 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug op school. Heeft u tijd om mee 
te gaan? U kunt zich inschrijven op het formulier dat hangt bij de klaslokalen van groep 1/2/3.  
 
IPC-thema in groep 1/2/3: Welkom in de Wereld 
De komende 5 weken gaan de groepen 1/2/3 van alles ‘over de groei van baby tot kleuter’ 
leren. 
Deze unit “Welkom in de wereld” maakt deel uit van het International Primary Curriculum voor 
de Early Years. Dit curriculum is speciaal geschreven voor jonge kinderen en zet op een 
heldere manier uiteen wat voor jonge kinderen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn en 
hoe deze ontwikkelingen het best ondersteund en gestimuleerd kunnen worden. 
In een rijke leeromgeving gaat uw zoon/dochter zoveel mogelijk ontdekken en leren over de 
groei van baby tot kleuter. Er is aandacht voor alle veranderingen in uiterlijk, vaardigheden, 
speelgoed, verzorging en voeding. 
Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema zijn wij 
op zoek naar de volgende materialen: 

 het geboortekaartje van uw zoon of dochter (die verwerkt mag worden in een activiteit)  

 babyfoto van uw zoon of dochter (er worden kopieën van gemaakt)  

 het groeiboek van uw zoon of dochter (dit wordt gebruikt in een kijk- en leesactiviteit)  

 babyspullen (in overleg met de leerkracht) 

 (baby)poppen die gebruikt mogen worden 

 
In alle hoeken zullen er activiteiten rondom het thema te vinden zijn. En kijk vooral regelmatig 
even op de leerwand, want ook hier kunt u zien wat er zoal geleerd en gedaan is rondom het 
thema. 

 
IPC-thema in groepen 4/5: Tijd detectives 
Hoe weten we wat er honderd, duizend of tienduizend jaar gelden 
gebeurde? In dit thema zijn de kinderen van de groepen 4/5 tijd-
detective, die op zoek gaan naar bewijs uit het verleden. Het bewijs 
dat je vertelt waar mensen leefden, wat de mensen deden en wat 
er met hen is gebeurd. Detectives hebben aanwijzingen nodig. 
Onze aanwijzingen zullen oude voorwerpen en schatten uit het 
verleden zijn. Bij de startopdracht hebben de kinderen 
archeologische opgravingen gedaan in het Cool Nature park.   
Voor de afsluiting maken wij een museum. Heeft u thuis nog oude voorwerpen of foto’s die we 
hiervoor mogen gebruiken, kunt u deze aan uw zoon/dochter meegeven? Alvast bedankt. 
 
IPC in de groepen 6/7/8: Expositie ‘100 jaar uitvindingen”   
De kinderen van de groepen 6/7 en 8 hebben een expositie over ‘100 jaar uitvindingen’ 
ingericht. U kunt hier  belangrijke machines, apparaten en uitvindingen van de afgelopen eeuw 
bekijken. U bent in de inloop van harte welkom op het leerplein van de bovenbouw.  
 
Portfolio 
We hebben van bijna alle kinderen hun portfolio retour. Heeft u deze nog niet ingeleverd? Wilt 
u dit dan alsnog doen? Alvast bedankt!  



 

GRUIT-dagen 
We vinden het belangrijk dat kinderen gezond leven. Één onderdeel hiervan is gezond eten. 
Op de woensdag, donderdag en vrijdag hebben we daarom de GRUIT-dagen. Het is de 
bedoeling dat alle kinderen op deze GRUIT-dagen tijdens de ochtendpauze iets van GRoente 
of frUIT eten. 
Wilt u er op letten dat u uw zoon(s) of dochter(s) op die dagen voorziet van het juiste 
tussendoortje? 
 

OUDERS 

 

Bedankt! 
 
Beste ouders, kinderen en (ex)collega’s, 
wat heb ik een geweldig afscheid gehad 
van De Expeditie. Van het begin tot het 
eind heb ik genoten. Ik weet niet of u het 
geluk heeft gehad om alle taarten in de 
school te zien, wat is iedereen druk 
geweest, bedankt. Het zag er niet alleen 
prachtig uit, het rook ook heerlijk en 
smaakte ook erg goed. Bedankt voor alle 
mooie woorden, kaarten, bloemen enz. 
en de organisatie van het afscheid. Het 
was echt overweldigend en het is heerlijk 
om hier aan terug te denken.  
 
Ik wens iedereen nog een hele fijne tijd 
op IKC de Expeditie. En wie weet tot 
ziens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein Wenting 
  

 
Startgesprekken 
U heeft zich weer in kunnen schrijven voor een startgesprek. Het doel van deze gesprekken is 
dat wij van u en uw kind (vanaf groep 4 t/m 8) willen weten hoe uw  kind  dit schooljaar gestart 
is. U heeft via Digiduif het formulier voor het startgesprek ontvangen. 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. 
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: 

Groepen 6/7 en 8 naar bibliotheek 
Groepen 3 brengt een bezoek aan de bieb 
Schoolfotograaf 

Ma 
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: 

Studiedag, alle kinderen vrij 
Nieuwsbrief 3 
Groep 4/5c zwemmen 

Vrij 
Ma 

28-09 
04-10 

: 
: 

Opening IKC en presenteren van de persoonlijke leerdoelen IPC 
Nieuwsbrief 4 

Vrij 12-10 : Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 
t/m 
Vrij 

15-10 
t/m 
19-10 

: Herfstvakantie 

 
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 
Fons Pieters 
Ingrid van der Elsen 
 

Marieke Tiemessen Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 



 

 

  

Het Jeugdwerk is weer van start gegaan!! 

Jullie zijn allemaal weer van harte welkom om een gezellige tijd te hebben in de Meikever, 
aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor 
de jeugd, denk hierbij aan sport en spel, knutselen, speurtochten, lekker chillen of film kijken, 
maar ook lekkere hapjes maken en pizza’s bakken. Voor ieder wat wils! 

Vanaf dit seizoen is de bijdrage €2,- per kind, voor alle groepen. 

De tijden zijn als volgt: 

Zaterdagmorgen (groep 1,2,3 en 4) 09:45 - 11:00 uur Zaterdagmiddag 1 (groep 5 en 6) 13:30 
- 15:00 uur Zaterdagmiddag 2 (groep 7 en 8) 15:30 - 17:00 uur Dinsdagavondgroep (klas 1 
en 2 voortgezet onderwijs) 19:30 - 21:00 uur Donderdagavondgroep (klas 3 en 4 voortgezet 
onderwijs) 20:00 - 21:30 uur 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten in de Meikever! 

DRINGENDE OPROEP: 

We zijn nog dringend op zoek naar leiding voor de groepen: donderdagavond en 
zaterdagmiddag 2. Lijkt het je leuk om de jeugd te vermaken? Voor meer informatie of om je 
hiervoor aan te melden, neem je contact op met (anja.kluitman@kpnmail.nl) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


