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GROEPSACTIVITEITEN 

Sinterklaas 
Deze maand is het weer zover. Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas naar ons land. 
Ook hier bij ons op school wordt dit uitgebreid gevierd. Wij houden net als voorgaande jaren 
het verhaal van het Sinterklaasjournaal aan. U kunt eventueel met uw kind het journaal 
volgen op Nederland 3 of via de website www.sinterklaasjournaal.nl.  
 
Sinterklaas groepen 1/2/3 
We gaan met de groepen 1/2/3 onze schoen zetten. Alle kinderen mogen op donderdag 29 
november een schoen meebrengen. Wie weet komt Sinterklaas met zijn pieten langs om er 
wat in te doen. Ook mogen de kinderen dit jaar weer een bezoek brengen aan kasteel Huis 
Bergh om te kijken waar Sint en zijn pieten logeren tijdens hun bezoek in Nederland. De 
groepen 1/2/3 gaan op de volgende data: 
maandag 26 november groep 1/2/3a 
dinsdag 27 november groep 1/2/3c 
woensdag 28 november groep 1/2/3b 
maandag 3 december groep 1/2/3d 
 
Sinterklaas groepen 4/5, 6/7 en 8 
Ook dit jaar gaan de groepen 4/5, 6/7 en 8 lootjes trekken. Groep 8 zal 
dit doen op donderdag 15 november, de groepen 4/5 en 6/7 doen dit op 
vrijdag 16 november. De kinderen gaan dan voor degene die op hun 
lootje staat een mooie surprise maken met een gedicht en een 
cadeautje. 
Wilt u aan het volgende denken:  

- De uitgaven voor de cadeautjes bedragen € 4,00 
- De surprise hoeft niet apart ingepakt te worden, het is juist de 

bedoeling dat de surprise zichtbaar is.  
- Het is de bedoeling dat de naam voor wie de surprise is zichtbaar is. 

De kinderen mogen hun surprise maandag 3 december in de ‘Schatkamers’ zetten (op de 
leerpleinen bij de groepen). Om 14.15 uur willen we de schatkamers compleet hebben, zodat 
we dinsdag met alle kinderen alvast kunnen genieten van de surprises. We gaan ervan uit dat 
alle kinderen enorm hun best doen om voor de ander iets moois te maken. Als ouder mag u 
natuurlijk altijd helpen.  
Op woensdag 5 december vieren we het grote Sinterklaasfeest op school. 
 
IPC groepen 1/2/3 
De groepen 1/2/3 beginnen dinsdag 13 november met het nieuwe IPC thema ‘Wat trek jij 
aan?’. In dit thema maken de leerlingen kennis met verschillende soorten kleding. Een aantal 
leerlingen zullen uitstapjes maken naar verschillende kledingwinkels, de leerlingen zullen hun 
eigen kledingwinkel ontwerpen, eigen accessoires maken en verschillende patronen in 
kleding ontdekken. 
Om het leren optimaal te stimuleren en de kinderen betrokken te maken bij het thema zijn wij 
op zoek naar de volgende materialen waar de kinderen mee mogen spelen: 
- tassen 
- hoeden 
- petten  
- sjaals 
- sieraden 
- kleding 

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


 

- wasknijpers 
- wol 
- kledingfolders 
 
Om het nieuwe thema betekenisvol te openen mogen de leerlingen van de groepen 1/2/3 op 
dinsdag 13 november in hun lievelingskleding naar school komen. Denk hierbij aan kleding 
die zij het mooiste vinden (zoals een jurkje of stropdas), kleding die zij het lekkerste vinden 
zitten (zoals een pyjama of onesie) of beroepskleding van wat ze later willen worden. 
 
Groep 6 gaat bieb verkennen 
Bibliotheek Montferland nodigt alle leerlingen van groep 6 uit voor een bezoek aan de 
bibliotheek. De leerlingen gaan door middel van opdrachten over een onderwerp de 
bibliotheek verkennen. De antwoorden worden verwerkt in een vlog. Deze vlog wordt aan het 
einde van het bezoek gepresenteerd voor de groep. 
Wij gaan op dinsdag 20 november en vertrekken om 11.00 uur met de fiets. 

 
OUDERS 

 
Hoera Fedde is geboren! 
Afgelopen zaterdag zijn juf Marieke en haar vriend Stefan de trotse ouders van Fedde 
geworden. Het kersverse gezin maakt het goed.  
We hebben ze namens iedereen heel veel gezondheid, geluk en liefde gewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Digiduif krijgt een nieuw jasje!                                                                                                
Binnenkort gaat Digiduif over naar Social Schools. We hopen met deze overname door Social 
Schools dat de communicatie tussen school en ouders nog soepeler gaat verlopen. U kunt de 
app (Social Schools 3.0, de 3.0 versie) alvast downloaden.  Vanaf maandagmiddag 12 
november 13.00 uur kunt u de nieuwe app gebruiken. U kunt dezelfde inlogcodes gebruiken 
die u ook voor Digiduif gebruikt.  

De website staat online!: 
Het heeft even op zich laten wachten, maar de website staat inmiddels online!! Waarschijnlijk 
heeft u dit via Facebook ook al gelezen, maar het is zeker de moeite waard om het nogmaals 
onder uw aandacht te brengen. 
U kunt de website vinden onder de volgende link: www.de-expeditiedidam.nl. Op de website 
staat informatie over De Expeditie. U vindt daar bijvoorbeeld de schoolgids, nieuwsbrieven, 
notulen van de MR, de IKC-flyer, etc. 

Tevredenheidsonderzoek                                                                                                  

Vanaf maandag 19 november kunt u het tevredenheidsonderzoek invullen. U krijgt een mail 
toegestuurd. Hierin staat hoe u moet inloggen en de vragenlijst invult. We vinden het 
belangrijk hoe u denkt over verschillende zaken omtrent de school en waarderen het zeer als 
u meewerkt aan het onderzoek. De leerlingen van de groepen 6/7 en 8 vullen de enquête in 
op school.  

http://www.de-expeditiedidam.nl/


 

Notulen website MR vergadering 29-10-2018 
Maandag 29 oktober heeft de MR vergaderd. Hieronder kunt u lezen wat er in de vergadering 
is besproken. 

- De vragenlijst voor het oudertevredenheidsonderzoek (DUO) is besproken. Deze zal 
in november worden verspreid onder leerkrachten en ouders. 

- De schoolbegroting voor 2019. Deze wordt begin november gecontroleerd door de 
accountant van Liemersnovum. Buiten de normale uitgaven op de begroting is er 
extra ingezet op ICT middelen.  

- De profielschets voor een nieuwe directeur is bekeken. Deze wordt verder uitgewerkt 
door de MR. Op donderdag 8 november zal de profielschets op het bestuurskantoor 
besproken worden met het bestuur van Liemersnovum. 

Onze volgende vergadering is op dinsdag 15 januari. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, dan zijn wij goed te bereiken via ons emailadres: mr@de-expeditiedidam.nl, of u kunt 
ons aanspreken op school. 
 
Fruit op school 
Zoals in de vorige nieuwsbrief  is er vanaf 14 november weer schoolfruit. De schoolfruitdagen 
zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.  
U mag zelf de kinderen ook groente of fruit op deze dagen meegeven. Het is de bedoeling 
dat alle kinderen op deze GRUIT-dagen tijdens de ochtendpauze iets van GRoente of frUIT 
eten. We willen de kinderen niet verplichten om het fruit dat door het programma wordt 
aangeboden op te eten, als ze dit niet lusten. We stimuleren wel heel erg dat kinderen het in 
ieder geval proeven. We merken in de groepen dat kinderen ook door andere kinderen 
gestimuleerd worden om het in ieder geval te proberen. We gooien geen groente en/of fruit 
weg. Kinderen mogen het fruit dat ze niet opeten mee naar huis nemen.   
 
Persoonlijke leerdoelen 
Op vrijdag 28 september hebben de kinderen kunnen genieten van een geweldig toneelstuk 
van Theo en Truus. Zij hebben toen de  persoonlijke leerdoelen uitgelegd  en de 
pictogrammen onthuld .  
De komende maanden willen wij elke twee weken één van deze acht  persoonlijke leerdoelen 
centraal stellen om deze te ervaren en te oefenen. Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen 
besteden. 
Wij beginnen, op maandag 12 november,  met het leerdoel: 
“samenwerken”, ik kan samen werken en spelen.  
 
Hierbij denken wij aan: 

 Naast anderen en met anderen spelen en leren 

 Steeds beter samenwerken 

 Bewust worden van de verschillende rollen in een groep 

 Wachten op je beurt en kunnen delen 

Gesprekken op aanvraag  
Vanaf maandag 19 november t/m vrijdag 30 november, is er de mogelijkheid om een 10-
minutengesprek aan te vragen. Deze gesprekken zijn niet verplicht. Het kan ook zijn dat de 
leerkracht u vraagt om een gesprek in te plannen. 
We zetten de gesprekken niet open in digiduif, want dan ontvangt iedereen een uitnodiging 
en herhalingen als je je niet hebt ingeschreven.  
 
Voorlopig adviesgesprekken groep 8  
De voorlopig adviesgesprekken op maandag 26 november en dinsdag 27 november. Bij de 
voorlopige adviesgesprekken in groep 8 kunnen de accenten van het gesprek anders liggen 
dan in de andere groepen. Op basis van de LOVS gegevens, Snappet gegevens, 
bevindingen en ervaringen in de klas gaan leerkracht en ouder met elkaar in gesprek over het 
niveau en de keuze voor het voortgezet onderwijs. Welke past, volgens alle gegevens en 
observaties, bij uw zoon en/of dochter. De gesprekken zullen doorgaans +/- 15 min. in beslag 
nemen. 
Op 15 november krijgt u via Digiduif een bericht, zodat u zich kunt inschrijven. 
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AGENDA 

 
Wo       
Do 
Vrij 
Ma 
 
Vrij 

14-11 
15-11 
16-11 
19-11 
t/m 
30-11 

: 
: 
: 
: 
 
 

Start schoolfruit 
Filmhuis groep 6/7b 
Voorleeswedstrijd op de Expeditie 
Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Facultatieve ontwikkelgesprekken   

Di 
Do 
Wo 

20-11 
22-11 
05-12 

: 
: 

Verkennen van de bibliotheek groep 6 
Nieuwsbrief 7 
Sinterklaas 

Do 06-12 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 20-12 : Kerst op school 
Vrij 21-12 : Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 
t/m 
Vrij 

24-12 
t/m 
04-01 

: Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 

 

 
 
 
 
 

 


