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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
Na de kerstvakantie besteden we 2 weken aandacht aan het leerdoel: 
“Aanpassingsvermogen”.  
Hierbij denken wij aan: 

• dingen op verschillende manieren kunnen doen 
• strategieën ontwikkelen waarmee je leert omgaan met 

verandering en onbekende situaties 
• nieuwe rollen ontdekken die je kunt spelen 
• nieuwe ideeën ontdekken 

• je steeds prettiger voelen in diverse situaties 
 
Centraal prentenboek in de groepen 1/2/3 
In de week van maandag 13 januari starten we weer met het centrale prentenboek. In de klas 
zijn er deze week allerlei activiteiten rondom dit boek. Dinsdag 21 januari krijgen alle kinderen 
van groep 1 en 2 het centrale prentenboek mee naar huis in hun boekenprettas. Groep 3 krijgt 
een aparte tas met het boek mee. Voor thuis zit er ook nog een activiteitenboek bij. Leuk om 
dit met uw kind te doen. Het is de bedoeling dat het boek dinsdag 28 januari weer wordt 
ingeleverd.  

Veel speel- en leesplezier! 
 

                
 
Zoemen in de kerstvakantie (groep 3) 
Alle kinderen van groep 3 kunnen in de kerstvakantie thuis weer spelen en leren met ‘Zoem’. 

Zij kunnen thuis inloggen via:  https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/  
De kinderen kunnen dezelfde inloggegevens gebruiken als tijdens de herfstvakantie. Heeft u 
toen geen account aangemaakt, dan kunt u deze activatiemail terug vinden op de datum 9 of 
10 oktober. Soms staat dit berichtje ook in uw spam. Veel leesplezier met ‘Zoem’!  
 
Bibliotheekbezoek groep 5 
Vrijdag 10 januari nodigt Bibliotheek Montferland de kinderen van groep 5 uit voor een bezoek 
aan de bibliotheek. De kinderen gaan gewapend met vergrootglas en rugzak opdrachten 
maken. Op een speelse manier gaan ze materialen zoeken en het verschil tussen leesboeken 
en informatieve boeken ontdekken. Hiervoor zoeken we nog ouders die kunnen rijden. Wilt u 
ons helpen? U kunt zich inschrijven op de formulieren die op de wanden hangen naast de 
groepen 5.  
 
IPC Groepen 4/5 
In januari starten de groepen 4/5 met het thema ”Dag en nacht”. Als er geen licht was, zou er 
geen leven op onze planeet zijn. Licht helpt planten om te groeien, het verwarmt de planeet en 
stelt ons in staat om de wonderlijke wereld om ons heen te zien.  
Woensdag 8 januari is het startpunt van dit thema en hebben alle kinderen een zaklamp nodig. 

https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/


 

OUDERS 

 
Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari 
Op dit moment zijn er voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari landelijke stakingsdagen 
aangekondigd voor het onderwijs. Middels deze weg willen wij u hierover alvast informeren, 
zodat u hier eventueel rekening mee kan houden. Het team van IKC De Expeditie heeft hierover 
nog geen standpunt ingenomen. In de eerste week na de kerstvakantie zullen wij u hier nader 
over berichten. Daarnaast is het goed om te weten dat ieder teamlid een eigen afweging maakt 
en dus ook een persoonlijke keuze mag maken om wel of niet te staken. 
 
De OMR (oudergeleding van de MR) wilt hier alvast op inspelen en komt met de volgende 
oproep naar u als ouder: 
 
Beste ouders, 
 
Als oudergeleding van de MR hebben ook wij kennis genomen van het voornemen voor een 
landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Het is aannemelijk dat ook de Expeditie 
hieraan deel zal nemen. 
 
Als vertegenwoordiging van de ouders hebben wij aangegeven dat een tweedaagse staking 
een behoorlijke uitdaging voor de ouders kan zijn en dat wij graag de ouders van onze school 
zo veel als mogelijk zouden willen ontzien. 
 
We hebben als OMR bij de directie het verzoek neergelegd om te onderzoeken of het 
mogelijk is om deze dagen het schoolgebouw beschikbaar te stellen voor opvang van de 
kinderen. 
 
De directie staat hier in eerste aanleg positief tegenover en we zijn in gesprek om te kijken 
onder welke voorwaarden deze opvang eventueel kan plaatsvinden. De school zal, mocht het 
team van de Expeditie deelnemen aan de staking, deze dagen namelijk zelf geen 
verantwoordelijkheid voor de kinderen kunnen dragen aangezien het personeel niet aanwezig 
is. 
 
Om te kunnen beslissen of deze opvang op één of twee van de stakingsdagen mogelijk is, is 
het ook nodig om tijdig te weten of we voldoende oppas-ouders, -verzorgers, -opa’s en -
oma’s voor deze dag(en) kunnen vinden.  
 
Om u aan te melden als oppas-ouder/verzorger kunt u een mail sturen naar: 
mr.ikcdeexpeditie@liemersnovum.nl. Zou u daarbij de volgende gegevens willen vermelden:  
- Uw naam; 
- de naam van uw kind(eren) en zijn/haar groep; 
- uw mailadres en telefoonnummer (bij voorkeur mobiel); 
- de datum of data dat u kunt helpen; 
- of u in het bezit bent van een EHBO diploma; 
- of er eventuele zaken zijn om rekening mee te houden (denk aan dingen als dat u 
bijvoorbeeld enkel op onderbouw of bovenbouw kinderen wilt passen of dat u persé wel of 
niet uw eigen kind in uw oppasgroep wilt hebben). 
 
Begin volgend jaar zullen we inventariseren of we genoeg aanmeldingen hebben om 
daadwerkelijk collectieve opvang voor de kinderen te organiseren. We zullen u blijven 
informeren. 
 
Namens de OMR, 
Rutger Smits 
 
 
  



Kerst  
Het einde van het kalenderjaar betekent Kerstmis vieren met elkaar op school. De betekenis 
van Kerstmis is meer dan het vieren van de geboorte van Jezus Christus. Het is ook een 
moment van samen zijn en aandacht hebben voor elkaar. Het is een uitgelezen moment om 
terug te kijken op het jaar 2019. Voor eenieder zijn er mooie momenten geweest dit jaar, 
maar wellicht ook moeilijke momenten. Mede door deze moeilijke momenten weet je de mooie 
momenten meer te waarderen. De donkere dagen voor Kerst zijn bijna voorbij en de dagen 
gaan straks weer lengen. Vanuit dat perspectief vieren we straks ook het begin van een nieuw 
jaar vol ambities en goede voornemens. IKC De Expeditie gaat ook volgend jaar verder op de 
ingeslagen weg, om met elkaar onderwijs en opvang te verbinden en onderzoek te doen naar 
wat er beter kan, zonder daarbij uit het oog te verliezen en te waarderen wat al goed is. We 
willen u graag bedanken voor het afgelopen jaar en hopen dat we gezamenlijk veel nieuwe 
mooie momenten met elkaar mogen beleven.  
  
Bedankt voor alle ouderhulp!   
Het schooljaar is 18 schoolweken op weg. In de afgelopen weken hebben wij regelmatig een 
beroep op u als ouders gedaan. Wij hebben gemerkt dat het enthousiasme om te helpen groot 
is. Niet alleen bij ouders, maar ook bij opa’s en oma’s. Wij bedanken u hiervoor. Zonder uw 
hulp zouden vele activiteiten niet zo succesvol zijn. We hopen dat we in het nieuwe jaar op net 
zoveel hulp van u kunnen rekenen.   
  
OV Bedankt!   
De Oudervereniging neemt ons veel werk uit handen en heeft de diverse activiteiten dit jaar 
weer fantastisch geregeld en gepland. De inzet van de Oudervereniging is ontzettend 
waardevol. We willen ze daarvoor hartelijk bedanken.   
  
MR bedankt!   
Wij willen de MR (Medezeggenschapsraad) bedanken voor hun positief kritische houding met 
betrekking tot al het huidige en toekomstige beleid op school. Hier gaat stiekem meer tijd in 
zitten dan vele mensen vermoeden.   
De MR is een critical friend en daar zijn wij ontzettend blij mee.  

 
 
 
Team, oudervereniging en 
medezeggenschapsraad wensen u allen hele 
fijne kerstdagen en een goed uiteinde met 
een evengoed begin.   
We hopen u in het nieuwe jaar, op maandag   
6 januari 2020, gezond te mogen begroeten.   
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 20 december 
LET OP: Alle kinderen krijgen vrijdag 20 december om 12.00 uur vakantie! 
 
Bijlagen: 

- Technoplaza zoekt vrijwilligers 
- Het gym- en oliebollenfestijn bij S.V. Margriet 
- Inloopspreekuur jeugdgezondheid 
- Oliebollenfeest Jeugdwerk 

 

AGENDA 

 
Do 19-12 Kerst op school 
Vrij 20-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma  23-12 t/m vrij 03-01 Kerstvakantie 
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: Technoplaza zoekt vrijwilligers 

 

 
Technoplaza zoekt vrijwilligers: 
Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge 
leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de 
vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge 
leeftijd leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap en 
techniek. Dat is nodig omdat de samenleving om een steeds grotere kennis van 
wetenschap en technologie vraagt.  
 
Technoplaza is het technieklokaal van onze stichting LiemersNovum. Ook de 
leerlingen van IKC De Expeditie uit de groepen 6, 7 en 8 gaan hier vier keer per jaar 
met veel enthousiasme naar toe. De leerlingen worden in het lokaal door vrijwilligers 
begeleid en maken bij Technoplaza in kleine groepjes zelfstandig een werkstuk. Zij 
hebben het werk voorbereid op school en de overige materialen zijn in het 
technieklokaal aanwezig. De kinderen maken hierbij kennis met 
handgereedschappen en eenvoudige machines.  
Technoplaza is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wellicht kunt u ons helpen of kent u 
iemand die groepjes kinderen zou willen begeleiden. Technische ervaring is niet 
nodig. 
 
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met 
Tom Teunissen (tom.teunissen@liemersnovum.nl) of Joost Grol 
(joost.grol@liemersnovum.nl).  
Natuurlijk bent u altijd welkom om een keertje te komen kijken. Technoplaza is 
gevestigd in het Liemers College Landeweer te Zevenaar (Industrieterrein 7Poort / 
Stationspoort 36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:tom.teunissen@liemersnovum.nl
mailto:joost.grol@liemersnovum.nl


BIJLAGE 2: Het gym- en oliebollenfestijn bij S.V. Margriet 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



BIJLAGE 3: Inloopspreekuur jeugdgezondheid 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



BIJLAGE 4: Oliebollenfeest Jeugdwerk 

 
 

Oliebollenfeest bij het Jeugdwerk: 30 december 2019. 
Ook dit jaar gaan we weer lekker kokkerellen bij het Jeugdwerk! 
Jij kunt samen met vriendjes en vriendinnetjes onder begeleiding het beslag mee 
komen maken. Tijdens het gisten hiervan gaan we lekker de sportzaal in om 
samen te klimmen en klauteren. Daarna worden de overheerlijke oliebollen 
gebakken en natuurlijk….gegeten!! 
Zijn ze goed gelukt??? Dan mag je er zelfs nog een paar mee naar huis nemen. 
 
 
Wanneer? Maandag 30 december 2019    
Wie?  Kinderen van de basisschool 
Wat?   Oliebollen bakken en ‘’klimmen en klauteren’’ 
Waar?  Meikever, Smallestraat 42 in Nieuw-Dijk 
Hoe laat? Groep 1, 2 ,3 en 4 13:00-14:15 uur 
  Groep 5, 6, 7 en 8 14:15-15:30 uur 
   
Kosten? 3 euro per kind 
 
Heb je zin om ook te komen?  
Je hoeft je niet aan te melden en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 
 
Wij hopen weer een geweldig enthousiaste  groep kinderen te mogen begroeten op deze 
gezellige middag en gaan er een super feestje van maken! 
 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi 2020! 
We hopen weer veel kinderen te ontmoeten bij het Jeugdwerk in het nieuwe jaar! 
 
 
 
 
VOORAANKONDIGING:  
 

SPELLENKERMIS 
 
Op zondag 2 februari 2020 willen we een gezellige spelletjesochtend organiseren. Het is van 
10 tot 12 uur, en voor kinderen van groep 1 tot groep 6 van de basisschool. 
Wil je die ochtend komen? Meld je dan aan via Sjors Sportief, of stuur een mail naar: 
anja.kluitman@kpnmail.nl . 
 
Stichting Jeugdwerk Nieuw-Dijk 
 

mailto:anja.kluitman@kpnmail.nl

