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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen  
We beginnen maandag 20 januari met het leerdoel 
“samenwerken”. Ik kan samen leren en spelen. 
Hierbij denken wij aan:  

• Naast anderen en met anderen spelen en leren  

• Steeds beter kunnen samenwerken  

• Bewust worden van de verschillende rollen die er 
 zijn binnen een groep  

• Wachten op je beurt en kunnen delen  
 
Groepen 1/2/3 
Voor het komende thema ‘Winter’ zijn we nog op zoek naar spullen voor in de themahoeken. 
Te denken valt aan: Knuffels van ijsberen, pinguïns en zeehonden. Kleden van (nep)huiden 
voor in de iglo en verkleedkleren. 
Heeft u thuis nog kralen liggen, dan zouden wij deze goed kunnen gebruiken voor de 
knutselactiviteiten. Alvast bedankt! 
 
Groepen 4/5 muziekvoorstelling 
Maandag 30 maart gaan we met de groepen 4/5 naar de voorstelling ‘Een Huis Vol Muziek’ in  
het Musiater te Zevenaar. We vertrekken om 8.30 uur.op school en verwachten rond 10.30 uur  
weer terug te zijn. Wilt u ons helpen met het brengen en halen van de kinderen? De invullijsten  
hangen bij de groepen 4/5. Alvast bedankt! 
 
IPC Groepen 6/7/8 
Afgelopen maandag zijn de groepen 6/7 en 8 gestart met het thema ”Nederland wordt 
Nederland”. Deze unit gaat specifiek over Nederland. De kinderen gaan aan de hand van deze 
unit leren hoe Nederland, met zijn huidige landsgrenzen, tot stand is gekomen en welke 
historische personen en gebeurtenissen een belangrijke rol hebben gespeeld in dit 
ontstaansproces. De kinderen gaan samen onderzoek doen naar de geschiedenis van ons 
land.  
 
Werkgroep ‘Onderwijs en kwaliteit’ 
In een eerder stadium hebben wij gecommuniceerd dat wij als IKC De Expeditie willen 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een groep 6/7/8. De werkgroep ‘Onderwijs en 
Kwaliteit’ is bezig met het onderzoek. We willen u hierover graag informeren.  
Begin dit jaar zijn we gestart met een literatuuronderzoek. Hierbij hebben we gekeken naar wat 
de literatuur zegt over de voor- en nadelen van een groep 6/7/8. Met deze kennis en gerichte 
onderzoeksvragen zijn we in de praktijk gaan kijken op diverse scholen. In februari is ons derde 
en laatste schoolbezoek gepland. Dan gaan we met de werkgroep evalueren en onze 
bevindingen aan het team van De Expeditie presenteren. Hierbij zullen we ook de OMR 
betrekken om uiteindelijk tot een keuze te komen. Deze keuze zal uiteindelijk weloverwogen 
door het team gemaakt worden. 
 
“Op Expeditie” groepen 6/7 

Ook de groepen 6/7 hebben de accommodatie geregeld voor hun expeditie! We gaan op 

donderdag 28 mei naar scoutinggroep De Markesteen in Velp. Vrijdagochtend 29 mei komen 

we weer terug. De kinderen mogen dan naar huis. Verdere informatie volgt nog. 

 
 



Schaatsen 

Op 5 december mocht groep 8, dankzij de connecties van de opa van Jayden, gratis schaatsen 

op de ijsbaan in Duiven. De kinderen hebben zich prima vermaakt en op het eind was er voor 

iedereen nog een lekkere oliebol en een beker warme chocolademelk. Met dank aan Kroftman 

in Babberich voor de sponsoring van dit leuke uitje! 

 
 

OUDERS 

 

‘Nieuwe’ collega’s 

Afgelopen week zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd met sollicitanten voor de vacature 

onderwijsassistent. Uit deze gesprekken hebben wij een geschikte kandidaat geselecteerd. 

Susan de Jong zal per 1 februari de groepen 6/7 komen ondersteunen op donderdag en vrijdag.  

Daarnaast wordt het leerlingenaantal in de groepen 1/2/3 groter. Daardoor hebben wij extra 

financiën om deze groepen te ondersteunen. Deze extra ondersteuning wordt vervuld door 

Keshia Hoveijn, zij komt op de maandag extra werken, en Natasha Knaven. Natasha Knaven 

is voor de kinderen (en het team) een oude bekende. Zij komt op donderdag- en vrijdagochtend 

om deze extra ondersteuning te kunnen bieden. 

Wij zijn heel blij met de invulling van de open staande vacatures. Wij willen hen dan ook heel 

veel succes en plezier wensen op IKC De Expeditie.  

MR  
Op woensdag 11 december was de vorige vergadering van de MR. In de vergadering zijn o.a. 
de volgende punten besproken: 
- De verkeersveiligheid rondom de school: Maarten Buiting heeft de MR op de hoogte 
gebracht van een bijeenkomst van de gemeente Montferland over het Integraal Verkeer en 
Vervoersplan. Hierin konden genodigden input geven over de plannen van de gemeente voor 
de komende jaren. Maarten heeft hierbij aangegeven dat we graag een voetpad zouden 
willen vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats naar het schoolplein. De gemeente heeft 
laten weten hier geen priotiteit in te zien. 
- Belangrijke punten uit de GMR vergadering zijn gedeeld binnen de MR. 
- Werkgroep Onderwijs en Kwaliteit heeft de MR op de hoogte gebracht van het onderzoek 
naar een eventuele groep 6/7/8. De OMR (Oudergeleding MR) wordt meegenomen in dit 
onderzoek.   
- Werkgroep ICT heeft de MR geïnformeerd over de nieuwe netwerkbeheerder Actacom. 
- De schoolbegroting voor het jaar 2020 heeft Maarten toegelicht. De GMR heeft ingestemd 
met de begroting. 
- De stakingen zijn besproken. De OMR gaat inventariseren hoe we hierin kunnen denken in 
mogelijkheden voor het opvangen van de kinderen mocht dit nodig zijn.  
De volgende MR vergadering is gepland op 4 februari 2020. 

De ooievaar is onderweg! 

Juf Marieke is in blijde verwachting! We zijn ontzettend blij voor haar en haar vriend Stefan. 
We wensen ze veel gezondheid en geluk toe. 
Marieke is in juni 2020 uitgerekend. Wanneer er duidelijkheid is over de invulling van haar 
zwangerschapsverlof, zullen wij dit met u delen.  
  
Bijlagen: 

- Herhaling stakingsbrief 
- Voorstelling ‘Onder Invloed’ Gemeente Montferland 
- Spellenkermis Jeugdwerk 
- Beëindiging financiering schoolzwemmen 



 

AGENDA 

 
Do  30-01 t/m vrij 31-01 Staking 
Ma  10-02 t/m do 20-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken  
Do 13-02 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 20-02 Portfolio mee naar huis 
Vrij 21-02 Carnaval, tot 12.00 uur naar school, start voorjaarsvakantie 
Ma  24-02 t/m vrij 28-02 Voorjaarsvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



BIJLAGE 1: Herhaling stakingsbrief 
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BIJLAGE 4: Beëindiging financiering schoolzwemmen 

 


