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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Kinderpostzegels groep 6/7 
Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren, zodat andere kinderen een betere 
toekomst krijgen. En dat al generaties lang. De actie loopt van woensdag 23 september t/m 
woensdag 30 september. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor de ruim 90.000 kinderen in 
ons land die geen veilige thuisbasis hebben. De Kinderpostzegelactie is aangepast aan de 
geldende Coronamaatregelen. De kinderen verkopen de producten doormiddel van de 
verkoopbox, en/of vanuit hun eigen webshop.  
 
Kinderboekenweek en boekenmarkt 30 september 
Van 30 september t/m 11 oktober is de Kinderboekenweek. Dit jaar staat de 
Kinderboekenweek in het teken van geschiedenis met het thema: ‘En toen?’. We gaan terug 
in de tijd en maken een sprong naar de toekomst. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere 
tijden te ontdekken! 
Op woensdag 30 september van 8.30 uur tot 9.00 uur starten we de Kinderboekenweek met 
een boekenmarkt. Vanwege de Coronamaatregelen verloopt de boekenmarkt anders dan 
afgelopen jaren. 
De boekenmarkt is bedoeld voor de groepen 4 t/m 8. De kinderen mogen op de leerpleinen 
boven, een plekje zoeken om hun boeken te verkopen. De boeken mogen verkocht worden 
voor € 0,50 per stuk. Andere kinderen lopen langs en kunnen boeken kopen. De kinderen 
mogen maximaal € 2,00 mee naar school nemen om boeken van te kopen. De boekenmarkt 
is alleen bedoeld voor de kinderen. Er mogen helaas geen ouders etc. naar de boekenmarkt 
komen. De leerkrachten lopen rond om de kinderen te begeleiden. 
 
Schoolfotograaf 
Vorige week is de schoolfotograaf geweest en heeft weer van alle kinderen een foto gemaakt. 
De organisatie hiervan werd gedaan door de OV evenals, de organisatie van de broer-
/zussenfoto die na schooltijd plaatsvindt. Dit is goed verlopen, omdat iedereen zich goed aan 
de gemaakte Corona afspraken heeft gehouden. 
Wij willen u, ook namens de OV, bedanken voor uw medewerking. Ontzettend fijn dat we ons 
samen zo goed mogelijk, hoe moeilijk dit soms ook is, aan deze afspraken en maatregelen 
houden.  

 

OUDERS 

 
Digitale informatieavond 
Afgelopen vrijdag zijn de url-links die verwijzen naar de filmpjes van de introductieavond via 
Social Schools verzonden. We hopen dat we u middels deze weg zo volledig mogelijk 
hebben kunnen informeren. Mochten er naar aanleiding van deze filmpjes nog vragen zijn, 
kunt u altijd terecht bij de groepsleerkrachten, Lizette (IB), Jordy of Maarten. 
 
MR: 
Op dinsdag 15 september is de MR van de Expeditie voor de eerste keer dit schooljaar bij 
elkaar gekomen. Tijdens de vergadering is het vergaderrooster voor komend schooljaar 
besproken. 
Vanaf dit schooljaar wordt Rutger Smits de voorzitter van de MR. Mindy Jordens zal de taak 
van het secretariaat op zich nemen. Vanaf 1 januari 2021 zal Jos Bergevoet de taak van Bob 
Jansen overnemen binnen de personeelsgeleding. 
Het zittingstermijn van 3 jaar voor de oudergeleding zit er op. Alle drie de leden stellen zich 
herkiesbaar. Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de MR dan kunt u dat voor 
vrijdag 16 oktober kenbaar maken op het mailadres van de MR 
mr.ikcdeexpeditie@liemersnovum.nl.  

mailto:mr.ikcdeexpeditie@liemersnovum.nl


Mocht u verder nog iets kwijt willen over de basisschool wat wij in de MR zouden kunnen 
bespreken, laat het ons weten. Het liefst via de mail, maar u mag ons natuurlijk ook 
aanspreken. 
 

Stagiaire groep 1/2/3b 
Hallo! Mijn naam is Anouk Wildenbeest, ik ben 21 jaar en woon in Zevenaar.  Ik ben 
momenteel bezig met mijn tweede jaar op Iselinge als pabostudent. Tot eind januari loop ik 
elke maandag en donderdag stage bij Bob en Natasja in groep 1/2/3b. Ik hoop veel te kunnen 
leren in deze klas en ik heb er heel erg veel zin in! Mochten er vragen zijn, stel ze gerust!  

Groetjes,  
Anouk   
 
Stagiaire groep 6/7a 
Hallo, 
Ik ben Don Memelink, 24 jaar oud. Ik studeer aan het Iselinge daar doe ik de deeltijd pabo. 
Momenteel ben ik bezig met mijn 1e jaar. De deeltijd houdt in dat ik maandag en woensdag 
avond les heb en op dinsdag stage loop. Verder heb ik naast mijn opleiding nog een fulltime 
baan bij defensie. 
 
Aankondiging incasso ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Tijdens de (digitale) algemene ledenvergadering is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld 
op € 30,- per kind. 
Rond 5 oktober zullen wij overgaan tot het incasseren van de ouderbijdrage van de 
leerlingen, waarvan wij reeds een machtiging hebben ontvangen. 
Mocht u geen gebruik maken van de machtiging dan heeft u afgelopen week via de 
leerkracht een brief ontvangen. 
Wilt u doorgeven wat uw keuze is met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage? 
 
Wilt u in de toekomst wel gebruik maken van de machtiging dan kunt u deze ingevuld 
inleveren bij de leerkracht. Indien u het formulier niet meer heeft kunt u via het e-mailadres 
van de oudervereniging een nieuwe aanvragen: ov.deexpeditiedidam@liemersnovum.nl. 
Nieuwe machtigingen ingeleverd vóór 1 oktober worden meegenomen bij de incasso van 
oktober. 
 
Bij voorbaat dank, 
Valesca van den Tillaart-Wieskamp (Penningmeester OV de Expeditie) 
 
TSO medewerkers gezocht 
Al jaren maken wij gebruik van de diensten van de dames van de tussenschoolse opvang 
(TSO). Hiervoor zijn wij Brigitte, Natasja en Bridget erg dankbaar. Helaas lukt het niet meer 
met hun hulp alle dagen bezet te krijgen. Wij zijn op zoek naar ouders (of andere 
belangstellenden) die het TSO-team willen versterken.  
Het is voornamelijk de taak om, samen met de leerkrachten, tijdens het buiten spelen van 
12.00 – 13.00 uur toezicht te houden op het plein. Daarbij wordt er ook verwacht dat er 
geholpen wordt met het opruimen van de spelmaterialen. Voor deze taak wordt per keer een 
vastgestelde vrijwilligersvergoeding betaald.  
 
Heeft u interesse of vragen?  
Dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij Jordy Coobs of Maarten Buiting. 
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Aanwezigheid Maarten 

Week 40 Ochtend Middag 

Maandag (28-9) Expeditie 

Dinsdag (29-09)  Expeditie 

Woensdag (30-09)  

Donderdag (01-10)  

Vrijdag (02-10)  Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Cursus ‘Spelen met Muziek’ van Kunstwerk 
- Jeugdpronkzitting de 11jes 

 
 
 

AGENDA 

 
Ma  07-09 t/m vrij 02-10 Startgesprekken 
Wo 14-10 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij  16-10  Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma 19-10 t/m vrij 23-10 Herfstvakantie 
Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 24-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 04-12 Sinterklaas 
Do 17-12 Kerst op school 
Vrij  18-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 21-12 t/m vrij 01-01 Kerstvakantie 

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

Bob Jansen Maike Hieltjes  

  

Week 41 Ochtend Middag 

Maandag (05-10)  

Dinsdag (06-10) Expeditie 

Woensdag (07-10) Expeditie 

Donderdag (08-10)  

Vrijdag (09-10)  



Bijlage 1: Cursus ‘Spelen met Muziek’ van Kunstwerk 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kunstwerk! Muziekschool 

Spelen met muziek (6 - 8 jaar)  

Plezier staat voorop!  

 

Deze cursus is voor alle toekomstige zangers, rappers, DJ’s 

en muzikanten, want hier leg je de basis. Zit je in groep 3, 4 

of 5 en wil je een heleboel weten over muziek? Dat kan in 

de cursus ‘Spelen met muziek’! Door het jaar heen maak je 

kennis met verschillende instrumenten: slagwerk, toets-, 

blaas- en snaarinstrumenten. Wekelijks gaan we zingen, 

trommelen op kleine slaginstrumenten, je leert blokfluit 

spelen, naar muziek luisteren en je leert de beginselen van 

het noten lezen. Je maakt zelfs je eigen muziekinstrument. 

 

Docent             

Start cursus      

Aantal  

Prijs 

: Atie Vletter / Gerdien Schellingerhout 

: september 2020 (tussentijds instromen in overleg mogelijk)  

: 38 lessen van 45 minuten                  

: € 160,- (incl. lesmaterialen)  

 

Voor het schooljaar 2020/2021 verwachten wij met de volgende groepen van start te gaan: 

Didam 

Giesbeek 

Duiven 

Zevenaar 

Lobith 

Maandag 

Dinsdag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

15.00 – 15.45 uur 

15.00 – 15.45 uur 

15.00 – 15.45 uur 

14.30 – 15.15 uur 

14.45 – 15.30 uur 

 
 

  

https://liemerskunstwerk.nl/muziekschool/details/?id=3467&returnURL=https%3A%2F%2Fliemerskunstwerk.nl%2Fmuziekschool%2Fcursussen%2F
https://liemerskunstwerk.nl/muziekschool/details/?id=3468&returnURL=https%3A%2F%2Fliemerskunstwerk.nl%2Fmuziekschool%2Fcursussen%2F
https://liemerskunstwerk.nl/muziekschool/details/?id=3469&returnURL=https%3A%2F%2Fliemerskunstwerk.nl%2Fmuziekschool%2Fcursussen%2F
https://liemerskunstwerk.nl/muziekschool/details/?id=3470&returnURL=https%3A%2F%2Fliemerskunstwerk.nl%2Fmuziekschool%2Fcursussen%2F
https://liemerskunstwerk.nl/muziekschool/details/?id=3471&returnURL=https%3A%2F%2Fliemerskunstwerk.nl%2Fmuziekschool%2Fcursussen%2F


Bijlage 2: Jeugdpronkzitting de 11jes 

 
 
 
 
 


