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GROEPSACTIVITEITEN 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Wij werken komende twee weken nog 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. 
 
Afscheid meester Maarten 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen afscheid genomen van meester 
Maarten. Maandag 7 november is meester Maarten begonnen als 
directeur van IKC Platanenlaan. We wensen hem veel succes en plezier 
met zijn nieuwe uitdaging. Meester Maarten kijkt met een fijn gevoel 
terug op zijn afscheid van IKC De Expeditie en hij wil iedereen bedanken 
voor de attente berichten en lieve woorden (en de zakjes paprika chips!).  
 
Zoals eerder gecommuniceerd neemt meester Jordy tijdelijk zijn taken 
over, totdat er meer bekend is over de invulling van de ontstane 
vacature. 
 
Sinterklaas groepen 1/2/3 
Komende zaterdag komt Sinterklaas weer aan in Nederland! Ook dit jaar 
gaan we op school onze schoen zetten. Daarom mogen alle kinderen 
van groep 1/2/3 aanstaande dinsdag (15 november) een extra schoen 
mee naar school nemen.  
 
 
Afsluiting IPC-thema in groepen 6,7 en 8: ‘Zij maakten het verschil – belangrijke personen’ 
Op donderdag 17 november sluiten wij het huidige IPC thema af. Wij willen u uitnodigen om te komen 
kijken en luisteren naar wat uw kind u kan vertellen over wat hij/zij geleerd heeft. Wij hebben ook nog 
een mooie afsluitende quiz die u samen met uw kind kan maken.  
U bent welkom op donderdag 17 november tussen 13.45 uur tot 14.15 uur.  
 
Facultatieve ontwikkelgesprekken  
Vanaf woensdag 16 november 16.00 uur tot vrijdag 18 november kunt u zich inschrijven voor een 
ontwikkelgesprek. De ontwikkelgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen plaatsvinden in de 
periode van maandag 21 november tot vrijdag 2 december.  
Wij vinden het belangrijk dat we met alle kinderen en ouders voor de kerstvakantie minimaal één 
gesprek hebben gehad. 
  



 

OUDERS 

 
Herhaling: Kledinginzameling 
Dit schooljaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden voor de organisatie Bag2school. Op 
donderdag 17 november 2022 wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
U kunt op dinsdag 15 november, woensdag 16 november en donderdagochtend 17 november tot 8.30 
uur uw zakken inleveren. U mag uw zakken bij het schuurtje neerzetten. 
Onderaan de nieuwsbrief treft u de flyer aan waarop staat welke spullen u mag inleveren. 
Voor iedere kilogram die wij inleveren ontvangen wij €0,30. Dit geld zal besteed worden aan 
materialen voor de kinderen. Wij hopen op een goede inzameling. 
 
Alvast bedankt, namens de oudervereniging 
 
Bijlagen: 

- KV De Zwaluwen 
- Jeugdpronkzitting C.V. de 11’jes 
- Bolderkar optocht 
- St. Maartenoptocht Jeugdwerk 
- Gratis Sinterklaasactie bij minibieb ‘De Schatkist’ 

 

AGENDA 

 
Ma  21-11 t/m vrij 02-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken  
Wo 23-11 Studiedag 
Ma 05-12 Sinterklaas 
Do 22-12 Kerst op school 
Vrij 23-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 26-12 t/m vrij 06-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: KV De Zwaluwen  

 
 
 

 
 

  



Bijlage 2: Jeugdpronkzitting C.V. de 11’jes  

 
 

  



Bijlage 3: Bolderkar optocht  

 
 

 
  



Bijlage 4: St. Maartenoptocht Jeugdwerk  

 
 

 
  



Bijlage 5: Gratis Sinterklaasactie bij minibieb ‘De Schatkist’  

 
 

 


