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GROEPSACTIVITEITEN 

Groepen 1/2/3 Centrale prentenboek 
Na de herfstvakantie starten we weer met het Centrale prentenboek. In de klas zijn er die week 
allerlei activiteiten rondom dit boek. Vrijdag 26 oktober krijgen alle  kinderen van groep 1/2/3 
het centrale prentenboek mee.  Voor thuis  zit er ook nog  een activiteitenboekje bij. Leuk om 
dit met uw kind te doen. Het is de bedoeling dat het boek maandag 5 november weer wordt 

ingeleverd.  Veel speel- en lees plezier!  
 

                   
  
 
Boekenmarkt donderdag 4 oktober (herhaling) 
Op 4 oktober van 8.30-9.00 uur mogen de kinderen boeken meenemen die ze willen verkopen. 
Wie boeken wil verkopen, mag dit doen voor € 0,50 per boek en zoekt een plekje beneden in 
de hal. Andere kinderen lopen langs en kunnen boeken kopen. Ook ouders, opa’s of oma’s en 
andere belangstellenden zijn van harte welkom om met de kinderen rond te gaan.  
 
Groepen 4/5 naar Kasteel Huis Bergh 
Dinsdag 9 oktober gaan de groepen 4/5 als afsluiting van het IPC-thema ‘Tijd detectives’ op 
excursie naar Kasteel Huis Bergh.  
 
Groepen 4 op schrijversbezoek in de bieb 
Vrijdag 12 oktober mogen de kinderen van de groepen 4 naar de bieb voor het 
schrijversbezoek. Volgende week neemt schrijfster Femke Dekker de kinderen mee in het 
schrijven van boeken zoals ‘Een pittig soepje’, ‘Drakendans’ en ‘Keet met bubbels’. 
We zoeken nog ouders om te rijden. We vertrekken om 8.45 uur en zijn rond 10.15 uur terug. 
Wilt u rijden? Geef dit dan door aan de leerkracht. Alvast bedankt! 
 

 
OUDERS 

 
Kledinginzameling (Herhaling) 
Het weer wordt weer kouder en natter, tijd om de kasten op te ruimen!  
Vanaf maandag 1 oktober kunt u weer kleding inzamelen bij ons op school. Dit wordt op vrijdag 
12 oktober (tot uiterlijk 8.30 uur) opgehaald door Reshare. Voor iedere kilo ontvangt de 
Oudervereniging geld. Dit wordt natuurlijk besteed aan de kinderen. 
 
Waar en wanneer? 
Kleding plaatsen in afgesloten zakken bij de berging/het schuurtje (naast de zandbak) op de 
speelplaats. Graag inleveren op een doordeweekse dag van maandag  08.00 t/m vrijdag 14.00 
uur.  
 



 

Wat mag u inleveren? 

Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden/petten, kleding, 
lakens, ondergoed, riemen, schoenen (aan elkaar gebonden), laarzen, sokken, tafellakens, 
tassen, theedoeken, vitrage, doeken en textiel. 
 
Wat mag niet! 
Matrassen, natte kleding, poetsdoeken, vloerbedekking, vodden, zwaar bevuild textiel, kussens 
en dekbedden.  

  



 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Karin Wensink, ik ben 37 jaar en woon samen met mijn 
zoontje Sybe van 7 in Gaanderen. De afgelopen 12 jaar heb ik in 
Arnhem gewerkt bij kinderopvang Skar, op voornamelijk een baby en 
verticale groep. Ook daarvoor was ik al enkele jaren werkzaam bij 
o.a. een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Werken met kinderen is 
voor mij het leukste wat er is, en geen dag is ooit hetzelfde, dat houdt 
het ook lekker afwisselend.  Maar na 12 jaar op en neer reizen naar 
Arnhem vond ik het tijd voor een leuke nieuwe uitdaging wat dichterbij 
huis, en die heb ik nu gevonden hier bij de Expeditie in Didam! Vanaf 
1 november kom ik ca. 3 dagen per week werken op het kinderdagverblijf. Waarschijnlijk 
voornamelijk op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb er heel erg veel zin en hoop jullie 
allemaal gauw te ontmoeten en te leren kennen.  
Tot snel! Groetjes, Karin  
 
Mijn naam is Sarah Gardien, 26 jaar en wonend in Zevenaar. 
Daar woon ik met mijn vriend Luc en onze twee poezen Charlie en 
Pepper. 
Naast de twee dagen die ik bij jullie op school mag zijn, doe ik ook 
nog andere leuke dingen. Namelijk: voetballen, puzzelen, hardlopen, 
tekenen, netflixen en natuurlijk met vrienden en familie afspreken. 
Ik zit in mijn derde jaar van de pabo en mag stage lopen in groep 
6/7a.  
Dat doe ik met veel plezier en we zijn nog maar net begonnen!  
Samen met Meester Arnold maken we er een heel leuk jaar van. 
Mij kan je tegenkomen op maandag en dinsdag of wanneer er een feestdag is. 
 
Europees schoolfruit 
Van 12 november tot en met 19 april mogen wij 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 drie vaste dagen in de week gedurende twintig 
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 de 
school en de 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 fruit meeneemt van thuis. 
 
 

 

Programma herfstvakantie 

De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Natuurlijk gaan we weer veel leuke dingen 

doen en hopen natuurlijk op mooi weer. Maar ook zonder mooi weer zullen we ons zeker niet 

vervelen, er zijn weer zoveel leuke activiteiten bedacht! Ook hebben de coaches weer 

geweldige Sport-, Natuur- en Cultuurdagen bedacht met superuitdagende activiteiten. Het 

programma ziet er als volgt uit:  

http://www.euschoolfruit.nl/


 

Maandag 15 oktober  Natuur & Cultuurdag   

Dinsdag 16 oktober   Sportdag 

Woensdag 17 oktober Multimediadag  

Maak je al gebruik van de BSO, geef dan zo snel mogelijk door of je op de BSO bent in de 

vakantie. Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen met onze 

strippenkaart. Deze kun je  afhalen op de BSO locatie. We gaan er een superleuke vakantie 

van maken! De Zonnekinderen Academy gaat weer van start!  

Bijlagen: 

- Kinderboekenweek  

- Zonnekinderen Academy 

 

AGENDA 

   
  Ma     01-10    :    Start kledinginzameling 
Vrij 12-10 : Kledinginzameling tot 8.30 uur  

Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 
t/m 
Vrij 

15-10 
t/m 
19-10 

: Herfstvakantie 

Di 06-11 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
Vrij 

19-11 
t/m 
30-11 

: Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Facultatieve ontwikkelgesprekken   

Wo 05-12 : 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 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  



 

 


