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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Onderzoek”. 
Hierbij denken wij aan: 

 Onderzoeksvragen kunnen stellen om vervolgens een plan te kunnen 
maken en dit uit te voeren 

 Betrouwbare informatie weten te verzamelen 

 Goede conclusies kunnen trekken uit de gevonden informatie 
 
Sinterklaas in de groepen 1/2/3 
De kinderen brengen ook dit jaar een bezoek aan kasteel Huis Bergh om te kijken waar de 
Sint en zijn pieten logeren tijdens hun bezoek in Nederland.  
De groepen 1/2/3 gaan op maandag 25 november. Alle kinderen mogen op woensdag 27 
november een schoen meebrengen, omdat we onze schoen gaan zetten. Wie weet komt 
Sinterklaas met zijn pieten langs op school.  
 
Sinterklaas op De Expeditie  
Op donderdag 5 december vieren we het grote Sinterklaasfeest op school. De Sint komt om              
± 8.45 uur aan op De Expeditie. De kinderen gaan ’s ochtends gewoon naar de eigen groep. 
Ze gaan als groep gezamenlijk naar buiten om de Sint te verwelkomen. U bent als ouder van 
harte welkom om te komen kijken. Het is de bedoeling dat de kinderen bij de groep blijven en 
weer samen naar binnen gaan. De leerlingen hoeven geen fruit en drinken voor 10.00 uur 
mee te nemen. De leerlingen moeten deze dag wel hun eigen lunch meenemen. We wensen 
iedereen een gezellig Sinterklaasfeest!   
 

OUDERS 

 
Telefonisch moeilijk bereikbaar 
LiemersNovum gaat met een andere ICT-partner samenwerken. Hierdoor zal op alle scholen 
een overgang plaatsvinden. Op De Expeditie gebeurt dit op 27, 28 en 29 november. Dit 
betekent dat het netwerk er op wisselende momenten uit ligt. Het kan zijn, dat we daardoor 
moeilijker te bereiken zijn. In geval van nood kunt u ons bellen op: 06-51321245. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 48 Ochtend Middag 

Maandag (25-11) Expeditie  

Dinsdag (26-11) Studiedag 

Woensdag (27-11) Expeditie 

Donderdag (28-11) Expeditie 

Vrijdag (29-11)  

 
Bijlagen: 

- Jeugduitje Schutterij St. Isidorus 
- Flyer digiDIEK 
- Welcom voor Jonge Mantelzorgers 

  



AGENDA 

 
Ma  18-11 t/m vrij 29-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

Ontwikkelgesprekken   
Di 26-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 05-12 Sinterklaas  
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 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 
 

  



BIJLAGE 1: Jeugduitje schutterij St. Isidorus  

 
  



BIJLAGE 2: Flyer digiDIEK  

 
 
  



BIJLAGE 3: Welcom voor Jonge Mantelzorgers 

 

 


