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GROEPSACTIVITEITEN 

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

• de juiste beslissingen proberen te nemen 

• gepast gedrag laten zien, afhankelijk van de situatie  
• nadenken over je eigen gedrag en weten wat de consequenties van je 

gedrag kunnen zijn 
• de waarheid vertellen 
• reflecteren op de keuzes die je maakt 

 
Sinterklaas op IKC De Expeditie 
Gelukkig hebben de Sint en zijn Pieten ook dit jaar weer de 
weg naar IKC De Expeditie kunnen vinden en daarmee de 
kinderen kunnen verblijden met hun komst. We hebben 
genoten van een prachtige Sinterklaasviering. De Sint en zijn 
pieten hadden zelfs nog even tijd om in de klassen een kijkje 
te komen nemen. Het was een geslaagde dag! 
Wij wensen jullie een fijne pakjesavond. 
 
Kerstavond op donderdag 19 december 
Donderdagavond 19 december zal de kerstavond plaatsvinden op IKC De Expeditie. Noteer 
de datum vast in uw agenda. Vanuit de werkgroep en de OV komt er nog een speciale 
uitnodiging en verdere informatie over de invulling van de avond. 
 

OUDERS 

 
Vervanging IB-er 
Inmiddels is er tijdelijke vervanging gevonden voor Lizette Janssen. Renate Baars zal haar 
taken tijdelijk overnemen tot dat Lizette weer terug is. Renate haar werkdagen zijn maandag, 
dinsdag en donderdag en is bereikbaar op ib.ikcdeexpeditie@liemersnovum.nl.  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 50 Ochtend Middag 

Maandag (09-12)  

Dinsdag (10-12)  

Woensdag (11-12) Expeditie 

Donderdag (12-12)  Expeditie 

Vrijdag (13-12)  

 
Bijlagen: 

- Bolderkarproject 
 
 

AGENDA 

 
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 
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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: Bolderkar optocht 

 
 


