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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Bedachtzaamheid”. 
Ik kan nadenken over de dingen die ik doe: 

 Kunnen reflecteren op eigen werk en dat van anderen 
 Uitdagingen overwinnen door allerlei oplossingen te overwegen 
 Bewust worden van eigen kennis en kunde 
 Bewust worden van waar je nog beter in kunt/wilt worden 

 
IPC groep 1/2/3 Thema: Speuren en verzamelen 
Deze week hebben we het thema ‘Bloemen en planten’ afgesloten. De kinderen hebben 
enthousiast meegedaan en gewerkt aan dit thema. Na de meivakantie starten we met het 
thema: ‘Speuren en verzamelen'. De kinderen gaan speuren in de natuur en verzamelen 
allerlei materialen. Met deze materialen doen ze ontdekkingen en ze creëren er kunst mee. 
Niet alleen mensen verzamelen, ook dieren speuren en verzamelen wat af. In dit thema 
ontdekken de kinderen van alles over dieren in de verschillende seizoenen. Welke 
voorbereidingen treffen ze voor elk seizoen en blijven ze allemaal in Nederland? In dit thema 
ontdekken de kinderen antwoorden op deze vragen. 
 
IPC groep 4/5 Thema: Jong en oud 
Vorige week zijn de kinderen al enthousiast met het startpunt begonnen. Er hingen allemaal 
babyfoto’s van de kinderen in de klas en ze mochten raden wie er bij welke foto hoorde. We 
raakten niet uitgekeken, het was een groot succes!  
We leren de komende periode meer over de ontwikkeling van baby tot bejaarde. Wat zijn 
verschillen en overeenkomsten tussen jong en oud? Hoe zorgen we er (samen) voor dat we 
gezond oud kunnen worden? Hoe zag het leven van een kind er vroeger uit? We zien er naar 
uit om verder te gaan met dit thema na de meivakantie. 
 
IPC groep 6/7 Thema: Op de kermis 
Na de meivakantie starten we met een nieuw IPC thema : ‘Op de kermis – Energie, kracht, 
licht en geluid’. 
We weten allemaal dat kermisattracties zijn ontworpen om ons sensatie, angst, spanning en 
het onverwachte te laten ervaren. Maar hoe werken deze ritten? Hoe versnellen en vertragen 
ze op de juiste momenten? Deze geheimen zullen duidelijk worden als we meer leren over de 
wetenschap achter energie, krachten, geluid en licht. 

 
Voorstellen nieuwe stagiaire 
 
Groep 6/7a 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Lotte Zingg, 25 jaar oud en tweedejaars Pabo-
student. Op dit moment werk ik aan mijn vaardigheden binnen de bovenbouw. Op IKC De 
Expeditie mag ik stagelopen in groep 6/7A. Een hele gezellige klas waar ik al veel leuke en 
leerzame momenten heb beleefd. In mijn vrije tijd ben ik of aan het werk of doe ik - voor zover 
dat kan in deze tijd - leuke dingen met vrienden en familie. Tot aan het eind van dit schooljaar 
zal ik aanwezig zijn in groep 6/7A.  

  



 
Herhaling; Koningsspelen; vrijdag 23 april 
Vrijdag 23 april is het weer tijd voor de Koningsspelen op IKC De Expeditie. Dit jaar anders 
dan andere jaren, omdat we alleen met onze eigen groep mogen sporten.  
We gaan er een leuk feestje van maken en willen u daarom vragen om de kinderen oranje, 
rode, witte en/of blauwe sportkleding aan te trekken en buitenschoenen waar ze goed mee 
kunnen rennen en sporten. Voor de midden/bovenbouw is het belangrijk om ook hun 
binnensportschoenen mee te nemen. Het eten en drinken wordt deze dag verzorgd door de 
OV.  
Denkt u eraan dat de kinderen deze dag om 12.00 uur vrij zijn?  
 
 
Sponsorloop 
Zoals u hieronder kunt lezen zijn we druk bezig met het ontwerpen van een nieuw 
schoolplein. De materialen die we hiervoor willen aanschaffen zijn erg kostbaar. De kinderen 
kwamen hierdoor op het goede idee om door middel van een sponsorloop geld op te halen 
voor het nieuwe schoolplein. Alle beetjes helpen! 
Op vrijdag 9 april hebben de kinderen een formulier mee gekregen naar huis, waarmee zij 
bekenden in hun omgeving kunnen vragen om hen te sponsoren.  
Er kan gekozen worden voor een bedrag per rondje, een vast bedrag of een maximaal 
bedrag. Het formulier moest uiterlijk 22 april weer op school zijn. Hopelijk hebben we op dit 
moment alle formulieren binnen.  
 
Tijdens de Koningspelen zal de sponsorloop plaatsvinden. Helaas is het i.v.m. de 
coronamaatregelen niet mogelijk om uw kind aan te moedigen of te komen kijken. We willen 
u dan ook vragen om dit niet te doen.  
Na de sponsorloop krijgen de kinderen hun formulier weer mee naar huis om het geld op te 
halen. Dit kan na de meivakantie ingeleverd worden bij de leerkracht in een gesloten envelop 
tot uiterlijk woensdag 19 mei. 
 
In de nieuwsbrief van 3 juni zullen we bekendmaken hoeveel geld er in totaal is opgehaald. 
Alvast heel erg bedankt voor het sponsoren, namens de kinderen. 

 

OUDERS 

 
Invulling vacature ambulante tijd in de onderbouw 
We hebben u reeds geïnformeerd over de vacature die is ontstaan voor de ambulante tijd in 
de onderbouw. Deze vacature is vrijgekomen doordat juf Sharon de vervanging van juf 
Keshia invult. Manon Cuppers zal tot de zomervakantie de ontstane vacature invullen. Zij 
stelt zich even aan u voor: 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Mijn naam is Manon Cuppers. Ik ben 23 jaar en ik woon in Terborg. In mijn vrije tijd kook ik 
graag, lees ik een boek, wandel ik met de hond of doe ik iets leuks met vrienden of familie. Ik 
ben tot de zomervakantie op maandag t/m donderdag te vinden in de groepen 1/2/3. Ik neem 
de ambulante taken van juf Keshia en juf Sharon over.  
Ik heb er veel zin in en hoop op een gezellige en leerzame tijd! 
 
Namens de OV: Bedankt 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ieder jaar helpen wij als oudervereniging de school bij het organiseren van de activiteiten op 
school. Denk hierbij aan de komst van Sinterklaas, de cadeautjes, drinken en iets lekkers 
tijdens Kerst, carnaval, Pasen en koningsspelen, maar ook een bijdrage aan het nieuwe 
speelplein. 
Om al deze activiteiten te bekostigen zijn wij als oudervereniging afhankelijk van uw 
ouderbijdrage. 
 
Wij als oudervereniging zijn trots op de ouders van onze school dat u met zoveel altijd de 
ouderbijdrage betalen.  



Hiervoor willen wij u dan ook hartelijk bedanken, dankzij uw bijdrage kunnen wij als 
oudervereniging iets extra’s voor uw kind(eren) doen. 
Mocht u onverhoopt nog niet betaald hebben zouden wij u willen vragen dit alsnog te doen. 
 
Alvast bedankt namens de oudervereniging 
 
Kledinginzameling 
Dit schooljaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden voor de organisatie 
Bag2school. Op donderdag 27 mei 2021 wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
U kunt op dinsdag 25 mei, woensdag 26 mei en donderdagochtend 27 mei tot 8.30 uur uw 
zakken inleveren. U mag de zakken bij het grijze schuurtje neerzetten. 
Onderaan de nieuwsbrief treft u de flyer aan met welke spullen u mag inleveren. 
Voor iedere kilogram die wij inleveren ontvangen wij €0,30. Dit geld zal besteed worden aan 
de kinderen. Wij hopen op een goede inzameling. 
 
Bijlage: 

- Informatiebrief Zonnekinderen meivakantie 
- Bag2School flyer 

 
 
 
 

AGENDA 

 
ma 12-04 t/m do 22-04 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7  

(Portfolio gaat 2 dagen voor aanvang van het ontwikkelgesprek 
mee naar huis) 

vrij 23-04 Koningsspelen, kinderen 12.00 uur vrij 
ma  26-04 t/m vrij 07-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

  



Bijlage 1: Informatiebrief Zonnekinderen meivakantie 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Bijlage 2: Bag2School flyer 

 
 

 


