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OUDERS 

 
De schoolfotograaf  
Vrijdag 13 september komt de schoolfotograaf naar De Expeditie. De fotograaf staat voor de hele dag ingepland.  
Dit jaar hebben we een nieuwe schoolfotograaf. Er worden dit jaar alleen broer/zus foto’s gemaakt, als u zich daarvoor 
inschrijft. Begin van het schooljaar kunt u zich hiervoor inschrijven. De gewone foto’s worden onder schooltijd gemaakt. 
De broer/zus foto’s worden na schooltijd gemaakt.  
Als de foto’s gemaakt zijn, krijgen de kinderen 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. 
 
Formatie (welke leerkrachten in welke groep) 
Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond en mogen we in het nieuwe schooljaar Natasja van Rijn en Manon van 
den Boom verwelkomen. Zij zullen beiden de onderbouw gaan versterken. 
In het schema hieronder vindt u de formatie van de onderbouw voor schooljaar 2019-2020.  
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2/3a Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jordy 

1/2/3b Mindy Mindy Mindy Moniek Moniek 

1/2/3c Jordy Jordy Keshia Keshia Keshia 

1/2/3d Anita Anita Manon Manon Manon 

Ambulant  Natasja 

van Rijn 

Natasja 

van Rijn 

Natasja 

van Rijn 

 

   Anita (9x)   

 
Nieuwe collega’s 
 

Beste Ouders/verzorgers, 

Aangezien ik met ingang van dit nieuwe schooljaar ga starten als ambulant begeleider in de 

groepen 1/2/3, wil ik mij graag aan jullie voorstellen. 

Mijn naam is Natasja van Rijn, ik ben 34 lentes jong en moeder van twee kinderen. 

Luca van 7 jaar en Jenthe van 5 jaar oud. Ik ben geboren in Doetinchem en 

opgegroeid in Silvolde. Na het afstuderen aan de pabo in Nijmegen en de Master 

Sen Remedial Teaching opleiding in den Bosch, ben ik gaan samenwonen in 

Brabant. Daar heb ik meer dan 10 jaar met veel plezier voor de klas gestaan.  

Het coachen en begeleiden van kinderen doe ik met veel plezier. Ik zie er dan echt 

naar uit om als ambulant begeleider op deze prachtige school aan de slag te gaan! 

Mocht er iets zijn, of heeft u vragen, schroom niet en spreek mij gerust aan.  

Voor nu wens ik iedereen een zonnige, fijne vakantie! 

  



 
 
 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Expeditie,  
 
Ik wil mij even aan jullie voorstellen. Ik ben juf Manon en kom op woensdag, donderdag en 
vrijdag bij jullie op school werken in groep 1/2/3d. Ik ben in 2013 afgestudeerd op de PABO 
en heb daarna ruim 6 jaar met veel plezier gewerkt op de Vlinder in Dieren. Ik heb er voor 
gekozen om op deze baan te solliciteren, omdat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging. En tot 
mijn blijdschap ben ik uit de kandidaten gekozen! Ik woon in Giesbeek samen met mijn man 
Leo, ons zoontje Ravi, die in mei 1 jaar is geworden en onze hond Dodge. Wij houden ervan 
om te reizen, dagjes uit te gaan en om samen met familie en vrienden te zijn. Ik heb er heel 
erg veel zin in om te gaan starten op De Expeditie. Ik zie jullie allemaal na de zomervakantie 
en leer jullie kinderen en jullie dan graag kennen.  

 
Groeten Manon van den Boom 

 

 

 

Bedankt! 
Bedankt kids van de Expeditie!  

Ik heb genoten van jullie nieuwsgierigheid, enthousiasme, spontaniteit, leergierigheid en 
eigenwijsheid! 

Bedankt ouders/ verzorgers! 
Bedankt voor jullie vertrouwen, jullie openheid, onze gesprekken. 

Bedankt collega’s en medewerkers van IKC de Expeditie! 
Wat zijn jullie deskundig, vooruitstrevend, vol humor, harde werkers met een heel groot hart voor de 

kinderen. 
 

Bijna 20 jaar heb ik met heel veel plezier en passie gewerkt op de Expeditie (Kompas en even op de 
Antoniusschool). Ik heb van alles mogen doen, groep 4, groep 4-5, groep 2-3, groep 1-2-3, rt en 

ambulant werk.  
Het heterogene werken, is een visie waar ik helemaal achter sta en waarvan ik heb gezien dat het van 
en met elkaar leren werkt! Verschillende leeftijden aan elkaar verbinden en zodra er mogelijkheden 

zijn om de kinderen van Zozijn hierbij te betrekken, gaan we ervoor! Verantwoordelijk zijn voor 
elkaar, maar ook plezier met elkaar beleven. Het werkt gewoon en zorgt voor een hele fijne sfeer op 

IKC de Expeditie.  
De Expeditie is echt de basisschool waar mijn hart ligt en die ik heel erg ga missen! 

Toch ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik mag namelijk gaan werken op Mariëndael in Doetinchem. 
Daar ga werken met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ik hoop dat ik 
deze kinderen ook kan verbinden met elkaar en met kinderen van de basisschool, want samen is 

dubbel plezier! 
 

Juf Natasha 
 
 



 
 
 
 
Heel erg bedankt! 
Het team wil u nogmaals hartelijk danken voor de openheid, hulp en vertrouwen dat u ons heeft gegeven. Dit zorgt voor 
een optimale ontwikkeling van de kinderen en de school! We hopen in het nieuwe schooljaar weer van uw vertrouwen, 
hulp en openheid te mogen genieten. 
We wensen u een prachtige zomervakantie!  
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Terugblik op ons eerste IKC-jaar 
- Uitnodiging Drumfanfare St. Martinus 

 

AGENDA 

 
Ma 19-08   Eerste schooldag 2019-2020 
Ma 02-09 t/m do 06-09  Startgesprekken 
Do  05-09   Introductieavond 
Vrij 13-09   Schoolfotograaf 
Ma 16-09   Studiedag team (alle kinderen vrij) 
Woe 02-10   Start Kinderboekenweek 
Vrij  11-10 t/m vr 18-10 Alle kinderen om 12.00 uur vrij (start herfstvakantie)  
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 
Maarten Buiting 
Ingrid van der Elsen 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 

 
 
 

  



 
 
 

 

Een korte terugblik op ons eerste officiële IKC-jaar 
 
Afgelopen jaar hebben kinderopvang, onderwijs en Zozijn de verbinding met elkaar gezocht. Een eerste start van een 
IKC om met elkaar er voor te zorgen dat grenzen tussen onderwijs, opvang en Zozijn zo veel mogelijk verdwijnen. 
 
We hebben inmiddels een gezamenlijk IKC overleg, waarin we kijken hoe we praktisch maar ook inhoudelijk de 
verbinding kunnen vinden. Daarbij maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. De eerste mooie stappen zijn hier 
afgelopen jaar in gezet. Volgend jaar gaan we dit verder met elkaar uitbouwen. Samen werken we aan een top-IKC!  
 
Maarten Buiting (directeur IKC De Expeditie) 
 
 
Heel veel plezier tijdens het samen gymmen 
Op maandag kwamen er elke week een paar jongens en meiden van Zozijn lekker samen gymmen of buiten spelen 
met onze groep 1. Wat is dat genieten zeg! 
Allereerst…………… ze horen er meteen helemaal bij. We beginnen altijd met spelen op de mat en daar wordt 
meteen gemengd, goed overlegd en helpen ze elkaar om iets moois te bouwen. 
Dan gaan we klimmen, klauteren, balanceren, springen op de toestellen of we doen verschillende spelletjes. De 
leidsters van Zozijn geloven hun ogen soms niet. Ze worden elke week verrast door hun kanjers die weer meer zelf 
durven.  
Juf Natasha 
 
Samen spelen, samen leren 
Al enkele jaren komen er wekelijks kinderen van het IKC op de groepen van Zozijn spelen. 
Al spelend komen er vragen en zien de kinderen wie en wat Zozijn is en doet. 
Samen knutselen en spelen, ieder op zijn eigen manier en tempo. 
Mooi om te zien hoe de kinderen elkaar ontmoeten.  
Soms afwachtend, nieuwsgierig en spannend maar altijd met belangstelling voor elkaar. 
Ans Cornelissen Zozijn 

Samen spelen  
Het was leuk met de kinderen. Voorlezen was ook leuk. Het dansen was nog een beetje moeilijk voor de kinderen. 
Het buitenspelen met de kinderen van Zozijn was leuk. Ook de kinderen van Zonnekinderen konden goed muziek 
maken, dat was heel leuk en ze konden goed luisteren. Het waren schattige kinderen. Met de trein spelen was ook 
leuk. De kinderen konden goed met elkaar spelen.                                          
Leerlingen uit groep 4/5 

Slotfeest IKC De Expeditie 
Ik mocht als begeleidster bij het digi lokaal helpen het was erg leuk. Dit moest ik samen met andere kinderen doen. Ik 
vond het erg leuk om te doen en kinderen te helpen bij sommige dingen. 
Leerling uit groep 6/7 

Nieuws vanuit de opvang 
Ook onze kinderen hebben genoten van het IKC slotfeest. Het was super leuk om de kinderen uit de midden- en 
bovenbouw de verantwoordelijkheid te zien nemen over de jongste bezoekers van het IKC dat gaf veel blije en trotse 
gezichtjes! Dat is een van de voorbeelden van het samenwerken in het IKC. 

Maar ook in de dagelijkse activiteiten maken de kinderen kennis met een aantal zaken die ze ook op school doen 
zoals het planbord. Op zowel groep groen als paars hangt een planbord met daarop het dagritme en twee activiteiten 
waartussen kinderen kunnen kiezen. Er is bijvoorbeeld keuze tussen spelen in de huishoek en buitenspelen, een 
activiteit in een klein groepje of mee naar de gymzaal. Op deze manier maken kinderen spelenderwijs kennis met de 
manier van werken op school. Ook spelen de peuters en kleuters soms samen buiten. Tijdens de schoolvakantie is de 
opvang gewoon geopend, wij gaan dan bezig met het thema; zomerkriebels; waar gaan we naar toe? We praten dan 
met de kinderen over de vakantie, wat je kunt doen als het mooi weer is, maar ook wat neem je mee als je op reis 
gaat. Binnen het thema worden dan ook altijd leuke (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aangeboden. Wij wensen jullie 
een hele fijne zomer! 

Groet van het opvangteam 

 



 
Het IKC slotfeest een groot succes! 
Dinsdagmorgen 25 juni was het dan zover, het grote IKC feest. Iedereen deed mee: Alle kinderen van de Expeditie,  
Zonnekinderen en de kinderen van Zozijn. Het beloofde een warme dag te worden dus werden wat spelletjes 
veranderd in waterspelletjes.  
Wat was het fantastisch om te zien hoe serieus de begeleiders van de groepjes (kinderen van groep 5, 8 en paar van 
6-7) hun taak namen. De kinderen bleven netjes bij elkaar en er werd goed overlegd. Ook complimenten aan de 
kinderen van 6-7, die alle activiteiten met veel enthousiasme organiseerden. Onze cultuurcoach Suzan had de jeep bij 
zich en ze had een mooi parcours gemaakt, waar je met de blote voeten in mocht. Joris, de sportcoach, bedacht de 
waterspelletjes. Cindy van Zonnekinderen leerde een paar kinderen super snel schminken, met een verbluffend 
resultaat. Tussendoor genoten de kinderen van popcorn, hun eigen fruitspies en veel ranja. 
Met andere woorden, het was een succesvol feest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

UITNODIGING  

Zondag 7 juli is onze jaarlijkse rommelmarkt  
aan de Manhorstweg in Greffelkamp. 

Dit jaar houden we om 12u een gratis kinderronde  
bij ons RAD VAN AVONTUUR met kinderprijzen voor alle kinderen van de 

basisschool… 
Jij komt toch ook?  
Het lot krijg je ter plekke.  

Op het terrein verkopen we ijs, oliebollen, snoep, tweedehands speelgoed en nog veel 
meer.  
Natuurlijk staat er ook een gratis springkussen voor je klaar. Tot zondag…  

Drumfanfare St. Martinus   
 
  
 


