
Nieuwsbrief 1   
 
 

 
 Schooljaar ‘22-‘23  
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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken staat het persoonlijk leerdoel ‘respect’ 
centraal. Hierbij denken wij aan: 

- Bewust zijn van de dingen die mensen, dieren, planten en de 
omgeving nodig hebben 

- Voor anderen, dieren, planten en je omgeving zorgen 
- Dingen doen die goed zijn voor mensen, dieren, planten en je 

omgeving 
- Rekening houden met de gevoelens van anderen 

 

OUDERS 

 
Startgesprekken 
Vanaf woensdag 14 september 16.00 uur kunt u zich weer inschrijven voor een startgesprek. De 
startgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden in de periode van maandag 
19 september t/m vrijdag 14 oktober. Het doel van het startgesprek is dat wij van u en uw kind (dat 
deelneemt aan het gesprek 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. 
 
Informatieavond 
Op donderdag 22 september staat de informatieavond gepland. Voorgaande jaren kon deze niet 
doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Over de precieze invulling en organisatie van de avond 
ontvangt u binnenkort meer informatie. 
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 23 september a.s. komt de schoolfotograaf. De individuele foto’s van de schoolgaande kinderen 
worden onder schooltijd gemaakt. 
 
LET OP: De broer/zus foto's worden na schooltijd gemaakt en alleen als u zich daarvoor inschrijft. Dit 
geldt ook voor broers/zussen die (nog) niet bij ons op school zitten. U kunt uw kinderen hiervoor uiterlijk 
15 september a.s. aanmelden door een mail te sturen naar: ov.deexpeditiedidam@liemersnovum.nl. 
 
Als de foto’s gemaakt zijn, krijgen de kinderen (een aantal weken later) een inlogcode mee naar huis. 
Hiermee kunt u op de website van de fotograaf zelf een pakket samenstellen of een enkele foto 
bestellen. We hopen dat de kinderen er allemaal weer mooi op komen te staan. 
 
Gezondheidsonderzoeken op de Expeditie 
Op 16, 19 en 22 september zullen er gezondheidsonderzoeken plaatsvinden door de 

jeugdverpleegkundige Margot van der Meer. Bij dit meetmoment zijn de leerlingen geboren tussen 1-

7-2017 en 1-1-2018 aan de beurt. Later in het jaar komen de kinderen aan de beurt die tussen 1-1-

2018 en 1-7-2018 geboren zijn.  

Ook zal er een inloop zijn op 22 september van 8.30 tot 9.00 uur. U kunt met allerlei vragen terecht bij 

onze jeugdverpleegkundige: vragen over voeding, groei, ontwikkeling, slapen, gedrag, etc. 

 
 



Europees schoolfruit 
Van 7 september tot en met 10 januari mogen wij weer meedoen aan het EU-
Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is 
het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op onze 
GRUIT-dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende drieëntwintig weken 
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & 
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en 
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor school en 
ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de 
website www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
Dit schoolfruit is extra, u kunt zelf inschatten of uw zoon/dochter nog extra fruit/groente meeneemt van 
thuis. 
 
Bieb groepen 4/5 
Woensdag 14 september mogen we weer voor de eerste keer dit schooljaar nieuwe boeken uitzoeken 
in de bibliotheek van Didam. Voor onderstaande data hebben we ouders nodig die willen rijden en een 
groepje van maximaal 4 kinderen willen begeleiden bij het uitzoeken van de boeken. 
- Woensdag 14 september   
- Woensdag 16 november  
- Woensdag 18 januari   
- Woensdag 22 maart  
- Woensdag 24 mei   
- Woensdag 15 juni  
 
Groep 4/5a (Juf Marieke)  09.00-09.15 uur 
Groep 4/5b (Juf Moniek)  09.15-09.30 uur 
Groep 4/5c (Meester Jos) 09.30-09.45 uur 
 
Wilt u ons hierbij helpen? Stuur dan een bericht naar de eigen leerkracht van uw kind via Social 
Schools en geef aan welke dag u wilt rijden. 
 
Baby geboren bij Juf Eileen 

Juf Eileen en haar vriend Delano zijn trotse ouders geworden van hun dochter 

Chloë. Het gaat goed met deze kleine spruit en haar ouders. We wensen dit 

mooie gezinnetje alle gezondheid en goeds toe! 

 

Aanwezigheid Maarten 

Week 37 Ochtend Middag 
Maandag  Expeditie  
Dinsdag  Expeditie 
Woensdag   

Donderdag  

Vrijdag  Expeditie  

 
Bijlagen: 

- Dromen met CV de 11’jes 
- Jeugdwerk ‘Creatieve workshop’ 

 
 
 
 

 

Week 38 Ochtend Middag 
Maandag  Expeditie  
Dinsdag   Expeditie 

Woensdag   

Donderdag    
Vrijdag  Expeditie 

http://www.euschoolfruit.nl/


AGENDA 

 
Wo 14-09 De startgesprekken worden opengezet in Social Schools 
Ma  19-09 t/m vrij 14-10 Startgesprekken 
Do 22-09 Informatieavond/kennismakingsavond 
Vrij 23-09 Schoolfotograaf 
Vrij 30-09 Studiedag 
Vrij 21-10 Studiedag 
Ma 24-10 t/m vrij 28-10 Herfstvakantie 
Ma  21-11 t/m vrij 02-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Wo 23-11 Studiedag 
Vrij 05-12 Sinterklaas 
Do 22-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 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, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 



  

Bijlage 1: Dromen met CV de 11’jes 

 
  
 
 
 

 
  



Bijlage 2: Jeugdwerk ‘Creatieve workshop’ 

 


