
GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen  
Om de twee weken staat één van de acht persoonlijke leerdoelen centraal om deze te 
ervaren en te oefenen. Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen besteden.  

 
We beginnen maandag 11 april met het leerdoel 
“samenwerken”.  
Hierbij denken wij aan:  

• Naast anderen en met anderen spelen en leren 

• Steeds beter kunnen samenwerken  

• Bewust worden van de verschillende rollen die er 
 zijn binnen een groep  

• Wachten op je beurt en kunnen delen  
 

 

OUDERS 

 
Pasen 
Groep 1/2/3 
Wij willen graag met de groepen 1/2/3 dit jaar weer 
een palmpasenstok maken. Dit gaan we dit doen op vrijdag 8 april, 
met hulp van de kinderen uit groep 7 en 8. 
 
Op woensdag 13 april willen we graag starten met een paasontbijt in 
de eigen groep.  
De kinderen mogen deze dag een zelfgemaakt paasontbijt en iets te drinken meenemen. 
Zou u op het bord, de beker en het bestek de naam van uw kind willen noteren? Dit alles 
graag in een (aparte) tas meegeven. Zo kunnen de kinderen na afloop alles gemakkelijk 
opruimen en weer mee naar huis nemen. 
 
Groepen 4/5, 6/7 en 8 
Op woensdag 13 april willen we graag starten met een paasontbijt in de eigen groep. De 
kinderen mogen deze dag een zelfgemaakt paasontbijt en wat te drinken meenemen. 
Alvast een fijne Pasen! 
 
Gastlessen kunst groepen 4/5 
Dinsdag 12 april en woensdag 13 april krijgen de kinderen gastlessen van een beeldend 

kunstenaar. De kinderen gaan een miniatuur-landschap maken. Hiervoor hebben we nodig: 

- Kleine doosjes (luciferdoosje, doosje van een lamp, etc.) 

- Dopjes van flessen 

- Kleine stukjes hout 

- Kosteloos materiaal zoals een sinaasappelnetje, etc. 

Zou u dit uiterlijk dinsdag aan uw kind mee willen geven? Alvast bedankt! 

Muziekvoorstelling groepen 4/5 
Juf Atie (de muziekleerkracht) organiseert op woensdag 20 april een muziekvoorstelling met 
de kinderen, dit zal ongeveer een half uur duren.  
De ouders van de kinderen van groep 4/5A zijn welkom om 8.45 uur, de ouders van 4/5B om 
9.30 uur en de ouders van groep 4/5C om 10.30 uur. 
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Koningspelen vrijdag 22 april   
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?    
 
Flessen inzamelen voor Oekraïne   
Wat als een heel mooi initiatief van de Expeditieraad is begonnen, groeit uit tot een groot 
succes. Er zijn al heel veel flessen ingezameld voor Oekraïne. De kinderen hopen dat ook 
deze laatste week er nog veel flessen ingeleverd gaan worden. Alvast bedankt, ook namens 
de Expeditieraad. 
 
Bijlagen: 

- Pamflet Oranjecomité Nieuw-Dijk 
- Instuif Sprinkhanen 
 

AGENDA 

Do 14-04 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 15-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 18-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
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: Pamflet Oranjecomité Nieuw-Dijk 



 
 
 

BIJLAGE 2: Instuif Sprinkhanen 


