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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
Wij werken vanaf maandag 9 mei aan het leerdoel: “Communicatie”. 
Hierbij denken wij aan:  

- In allerlei situaties verschillende manieren van communicatie 
gebruiken. 

- Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten kunnen 
ontvangen, vertalen en beantwoorden. 

 
Meesters- en juffendag groepen 1/2/3 
De jaarlijkse meesters- en juffendag met slaapfeest: Dinsdag 24 mei en woensdag 25 
mei 
Wat zijn we ontzettend blij dat we ons weer mogen verheugen op een meesters- en juffendag 
mèt slaapfeest! Wat hebben we dat gemist. De voorbereidingen zijn al begonnen!  
In de organisatie van het feest hebben we een belangrijke verandering moeten doorvoeren. 
Groep 2 en 3 blijven op school slapen, groep 1 niet. Door de enorme groei van het 
leerlingenaantal hebben wij niet voldoende ruimte om zoveel kinderen een veilige slaapplek 
te bieden. 
We hebben voor de kinderen van groep 1 wel ideeën om dit gemis te compenseren. 
Wat gaan we deze feestdag(en) doen? Het programma in het kort: 
Dinsdag 24 mei 

- We starten om 8.30 uur in onze eigen groep en vieren de verjaardag met liedjes, 
hoedjes, ballonnen, slingers, cadeautjes, taartjes maken, etc. 

- We vertrekken vanaf 9.30 uur in groepen naar de speeltuin. 
We gaan lekker spelen in speeltuin Kindervreugd te Doesburg. Hier zal van alles te 
beleven zijn voor de kinderen. 

- We blijven daar tot 13.30 uur en gaan in groepen terug naar school, daar verzamelen 
we eerst weer in de eigen klas.  

- Om 14.00 uur gaan alle kinderen weer naar huis. 
- Om 18.00 uur komen de kinderen van groep 2 en 3 in pyjama naar school.  

We hebben een gevarieerd avondprogramma. Daarna gaan we lekker slapen. 
Woensdag 25 mei 

- We gaan samen ontbijten.  
- De ouders komen de kinderen vanaf 8.15 uur ophalen.  
- De kinderen zijn woensdag de rest van de dag vrij.  

 
We hebben voor het vervoer naar de speeltuin wel de hulp van ouders nodig.  We vertrekken 
om  9.30 uur en we willen graag om 13.30 uur weer worden opgehaald. 
 
Vervoer speeltuin 
Heeft u tijd en zin om ons te brengen en/of op te halen?  
In de klas hangt een lijst om u op te geven, of u kunt het doorgeven via Social Schools.  
Wilt u er bij vermelden hoeveel kinderen (inclusief uw eigen kind) mee kunnen en of u kunt 
brengen, halen of beide. 
 
Cadeau voor de meesters juffen 
Vanaf maandag 9 mei staat er een spaarpot in de klas om (vrijwillig) een gift in te doen voor 
een gezamenlijk cadeau voor de meesters en juffen. Ook dit jaar vragen we enkele ouders 
om een cadeau te kopen en met de kinderen een attentie te maken. Als u hierbij wilt helpen, 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 
 
 
 



Programmaboekje 
Over de verdere opzet van de meesters- en juffendag ontvangen de kinderen op donderdag 
19 mei een programmaboekje. Hierin staan nog meer praktische zaken m.b.t. de 
overnachting op school. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. We hopen er weer een waanzinnig feest van te 
maken! 
 
Groep 1 en 2 naar de bibliotheek 

In het kader van taalstimulering staat op donderdag 19 mei een bezoek van de groepen 1/2 

aan de bibliotheek op het programma. Daar krijgen de kinderen leuke activiteiten rondom het 

prentenboek ‘Kikker en de vreemdeling’. 

We hebben daarvoor vervoer nodig. U kunt zich hiervoor opgeven d.m.v. het sturen van een 

Social Schools, een bericht aan de leerkracht of er hangt tevens een lijst op de klasdeur. Wilt 

u daarin aangeven hoeveel kinderen er bij u in de auto mogen?  

Groep 1/2a vertrekt om 8.45 uur vanaf school en is rond 10.00 uur weer terug. 

Groep 1/2b vertrekt om 10.00 uur vanaf school en is rond 11.15 uur weer terug. 

Groep 1/2c vertrekt om 11.15 uur vanaf school en is rond 12.30 uur weer terug. 

Groep 1/2e vertrekt om 12.15 uur vanaf school en is rond 13.30 uur weer terug. 

 

Groep 1/2d wordt verdeeld over de 4 groepen. Mocht u als ouder willen rijden, vernemen wij 

dit graag en hoort u op welk tijdstip u bent ingedeeld.  

 
Alvast bedankt! 
 
Verjaardag leerkrachten 4/5  
Op woensdag 25 mei vieren de leerkrachten van de middenbouw hun verjaardag. De 
kinderen hoeven deze dag voor de ochtend geen eten en drinken mee te nemen. Wel 
moeten de kinderen zelf hun lunch meenemen. We maken er een gezellige dag van! 
 
De groepen 4/5 op Expeditie 
De groepen 4/5 gaan op donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli op Expeditie naar 
kampeerboerderij De Tutenburg in Giesbeek. De eerste voorbereidingen zijn al weer 
getroffen.  
 
De groepen 6/7 gaan op Expeditie 
Ook de datum en locatie van de bivak van de groepen 6/7 is nu bekend. We gaan op 
woensdag 29 juni naar scoutinggroep De Roothaan in Doetinchem. Donderdagochtend 30 
juni komen we weer terug. Verdere informatie volgt te zijner tijd. 
 
 

OUDERS 

 
Formatieve wijzigingen 
In het huidige protocol wordt het advies gegeven om vanaf de 28e week in de zwangerschap 
1,5 meter afstand te houden van kinderen. Dit is in de praktijk niet haalbaar. Hierdoor zal juf 
Eileen andere werkzaamheden binnen de school krijgen en niet meer voor de groep staan. 
Vanwege het lerarentekort krijgen wij dit verlof niet volledig ingevuld. Hierdoor is besloten om 
juf Moniek op maandag, dinsdag en woensdag te schuiven naar groep 4/5a en zal juf Marieke 
op donderdag en vrijdag in de groep staan. 
Door het schuiven van juf Moniek en juf Marieke zal op maandag (groep 8), dinsdag (6/7b), 
woensdag (6/7a) en vrijdag (4/5b) een invaller vanuit het PON de vervanging invullen.  
Dit wordt door de volgende invallers ingevuld: 

Dag Groep Invaller 

Maandag 8 Melissa van der Linden 

Dinsdag 6/7b Hanneke Steenbergen 

Woensdag 6/7a Marike Heuveling 

Vrijdag 4/5b Hans Hoitink 

 
 
 



Nieuwe collega! 
Wij zijn verheugd om te melden dat Milou Nieuwenhuis volgend schooljaar ons team komt 
versterken. In één van de komende nieuwsbrieven zal Milou zich aan u voorstellen. Wij 
wensen Milou heel veel werkplezier bij ons op school.  
 
Koningspelen vrijdag 22 april (Herhaling) 
Vrijdag 22 april is het weer tijd voor de koningspelen op de Expeditie. Dit jaar mogen we 
gelukkig weer samen sporten!  
We gaan er een leuk feestje van maken en willen jullie vragen om de kinderen oranje, rode, 
witte en/of blauwe kleren aan te trekken, met buitenschoenen waar ze goed mee kunnen 
rennen/sporten. We starten de dag met een (konings)ontbijt. Het eten en drinken wordt 
deze dag verzorgd door de OV. Denkt u eraan dat de kinderen deze dag om 12.00 uur uit 
zijn?    
 
11-stratentocht 
Aan de 11-stratentocht in Nieuw-Dijk hebben dit jaar weer veel kinderen meegedaan van 
onze school. De OV stond namens IKC De Expeditie ook klaar om de kinderen te voorzien 
van wat lekkers. 

          

 
 
MR vergadering  
Op dinsdag 5 april is de MR bij elkaar gekomen voor een vergadering. Tijdens de vergadering 
zijn onderstaande punten besproken. 

- Corona was het eerste punt van de agenda. Op dit moment zijn er weinig 
besmettingen op school. In de afgelopen maanden is het een uitdaging geweest om 
vervanging voor de groepen te regelen. Het is gelukt om dit steeds intern op te 
lossen met (ambulante) collega’s en stagiaires, zodat we konden voorkomen dat er 
groepen naar huis zouden moeten worden gestuurd. 

- Maarten en Jordy hebben de formatie en de huisvesting voor volgend jaar toegelicht. 
Na de toelichting heeft de MR ingestemd met de formatie voor schooljaar 2022-2023. 

- Het derde punt op de agenda ging over gevluchte kinderen. Maarten en Jordy 
hebben ons uitgelegd hoe de verdeling van deze kinderen en gezinnen over de 
gemeente gaat. Wij krijgen op dit moment geen gevluchte kinderen op school. Ook 
binnen Liemersnovum is gekeken welke scholen eventueel kinderen kunnen 
opnemen. 

- Tot slot hebben Kevin en Mindy een bijeenkomst van de GMR bijgewoond. Deze 
bijeenkomst was georganiseerd door de GMR om een gesprek aan te gaan met MR 
leden van diverse scholen.  

 



 
Schoolfruit laatste week 
Deze week was weer de laatste week van het EU-schoolfruit programma. We hebben 20 
weken mogen genieten van het fruit dat ons werd aangeboden. Na de meivakantie 
behouden we de GRUIT-dagen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Wilt u zelf uw kind 
op deze dagen groente of fruit meegeven? 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 19 Ochtend Middag 
Maandag   
Dinsdag  Expeditie 
Woensdag   

Donderdag Expeditie  

Vrijdag   Expeditie 
Week 20 Ochtend Middag 
Maandag   

Dinsdag  Expeditie 

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag  Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Instuif Sprinkhanen 
- Sportbuurtwerk Openclub de Nevelhorst 
- Techniekdag De Liemers 
- Vakantie-activiteit Blacklight volleybal 
-  

AGENDA 

Vrij 22-04 Koningsspelen, alle kinderen om 12:00 uur vrij 
Ma 25-04 t/m vrij 06-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BIJLAGE 1: Instuif Sprinkhanen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 2: Sportbuurtwerk Openclub de Nevelhorst 

 
 
 

 
  



BIJLAGE 3: Techniekdag De Liemers 

 
 
 

 
  



BIJLAGE 4: Vakantie-activiteit Blacklight volleybal 

 
 
 

 


