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GROEPSACTIVITEITEN 

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

• Volhouden, ook als je niet meteen succesvol bent. 

• Strategieën ontwikkelen om te leren omgaan met 
teleurstelling en verlies. 

• Moeilijke taken aangaan en volhouden. 
 
Koningsspelen; vrijdag 23 april 
Vrijdag 23 april is het weer tijd voor de koningspelen op IKC De Expeditie. Dit jaar anders dan 
andere jaren, omdat we alleen met onze eigen groep mogen sporten.  
We gaan er een leuk feestje van maken en willen u daarom vragen om de kinderen oranje, 
rode, witte en/of blauwe sportkleding aan te trekken en buitenschoenen waar ze goed mee 
kunnen rennen en sporten. Voor de midden/bovenbouw is het belangrijk om ook hun 
binnensportschoenen mee te nemen. Het eten en drinken wordt deze dag verzorgd door de 
OV.  
Denkt u eraan dat de kinderen deze dag om 12.00 uur vrij zijn?  
 
Sponsorloop 
Zoals u hieronder kunt lezen zijn we druk bezig met het ontwerpen van een nieuw 
schoolplein. De materialen die we hiervoor willen aanschaffen zijn erg kostbaar. De kinderen 
kwamen hierdoor op het goede idee om door middel van een sponsorloop geld op te halen 
voor het nieuwe schoolplein. Alle beetjes helpen! 
Op vrijdag 9 april krijgen de kinderen een formulier mee naar huis, waarmee zij bekenden in 
hun omgeving kunnen vragen om hen te sponsoren.  
Er kan gekozen worden voor een bedrag per rondje, een vast bedrag of een maximaal 
bedrag. Het formulier moet uiterlijk 22 april weer op school zijn.  
 
Tijdens de Koningspelen zal de sponsorloop plaatsvinden. Helaas is het i.v.m. de 
coronamaatregelen niet mogelijk om uw kind aan te moedigen of te komen kijken. We willen 
u dan ook vragen om dit niet te doen.  
Na de sponsorloop krijgen de kinderen hun formulier weer mee naar huis om het geld op te 
halen. Dit kan na de meivakantie ingeleverd worden bij de leerkracht in een gesloten envelop 
tot uiterlijk woensdag 19 mei. 
 
In de nieuwsbrief van 3 juni zullen we bekendmaken hoeveel geld er in totaal is opgehaald. 
Alvast heel erg bedankt voor het sponsoren, namens de kinderen. 

 

OUDERS 

 
Schoolplein 
Graag willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen rondom het schoolplein van IKC 

de Expeditie. Vanuit verschillende geledingen is er de wens om het huidige schoolplein 

gezelliger, uitdagender en natuurlijker te maken. Daarom zijn we begin dit schooljaar 

begonnen met het uitwerken van de ideeën en de wensen. Wij zijn erg dankbaar dat 

Montferland Hoveniers ons kosteloos wil ondersteunen in het uitwerken van deze ideeën en 

wensen. Dit heeft gezorgd voor concrete plannen die we hebben gepresenteerd aan het 

team, de Expeditieraad, de MR en de OV. Graag willen we de plannen nu ook aan u 

presenteren. Via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=e1GwEFi4wtI kunt u het eerste 

ontwerp van het schoolplein in een 3D-film bekijken. Dit is ook mede mogelijk gemaakt door 

https://www.youtube.com/watch?v=e1GwEFi4wtI


Montferland Hoveniers. Naar aanleiding van dit filmpje wordt de feedback vanuit de 

verschillende geledingen verwerkt en aangepast in het ontwerp. Als alles volgens planning 

verloopt, hopen we deze zomer te kunnen beginnen met het realiseren van deze nieuwe 

plannen. 

Meesters- en juffendag groep 1/2/3 verzet 
De meesters- en juffendag voor de groepen 1/2/3, dat gepland stond op dinsdag 11 en 
woensdag 12 mei, wordt verzet naar woensdag 30 juni en donderdag 1 juli. We hopen dat 
dan de coronamaatregelen meer zijn versoepeld. Hopelijk kunnen we er dan samen een leuk 
feest van maken! 
 
Voorstellen nieuwe stagiaires 
Groep 1/2/3c 
Hoi hoi! 
Ik ben Isa Berendsen, ik ben 18 jaar en ik woon in Didam. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op het Graafschap College in Doetinchem en ik zit nu in het tweede jaar. 
Ik loop de komende periode tot aan 2 juli op donderdag en vrijdag stage in groep 1/2/3C, de 
klas van Keshia, Jordy en Sharon. 
In mijn vrije tijd voetbal ik bij DVC en breng ik tijd door met vriendinnen of ben ik aan het werk 
bij de Shoeby in Didam. U zult me dus zeker wel eens tegen kunnen komen in het dorp. Ik heb 
het al ontzettend naar mijn zin op De Expeditie en kijk uit naar de rest van de stageperiode! 
 
Groep 1/2/3d 
Mijn naam is Tomas Hetterscheid, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Wehl. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op het Graafschap College in Doetinchem. Ik zit in leerjaar 2 en loop nu 
stage op De Expeditie in Didam. Dit doe ik op donderdag en vrijdag bij Manon in groep 
1/2/3D. Verder zijn mijn hobby’s voetballen en met vrienden afspreken. Ik voetbal bij 
Concordia Wehl. Ook werk ik twee avonden in de week bij Gebroeders van Beek. 
 
Groep 4/5a: 
Mijn naam is Alicia Gerritsen en ik ben 19 jaar. Ik ben een eerstejaars pabo student aan de 
Iselinge Hogeschool. Ik loop dit schooljaar stage in groep 4/5a van IKC De Expeditie. Ik kijk 
er erg naar uit om te leren en te onderwijzen in deze gezellige groep! 

 
Groep 6/7b 
Hallo, mijn naam is Bailey Gerritzen. Ik ben 19 jaar oud en ben een derdejaars student van 
de opleiding onderwijsassistent. Ik zit op het Graafschap College in Doetinchem. Ik ben zeer 
sportief en houd van een potje voetbal. Verder speel ik ook graag games en ben ik in de 
zomer vaak buiten te vinden. Vanaf begin maart tot eind van het schooljaar loop ik stage bij 
juf Inge in groep 6-7b. Ik kijk uit naar een leuke tijd en ga er samen met de kinderen een 
gezellig en leerzaam jaar van maken! 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 15 Ochtend Middag 

Maandag (12-04)  

Dinsdag (13-04) Expeditie 

Woensdag (14-04) Expeditie  

Donderdag (15-04) Expeditie  

Vrijdag (16-04)  

 
Bijlagen: 

- GGD; Gezondheidsonderzoek 5-jarige kinderen 
- Instuiftoernooi D.V.C.’26 

  

Week 16 Ochtend Middag 

Maandag (19-04)  
Dinsdag (20-04)  Expeditie 

Woensdag (21-04)  Expeditie 

Donderdag (22-04) Expeditie 
Vrijdag (23-04) Expeditie 



 

AGENDA 

   
ma 12-04 t/m do 22-04 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7  

(Portfolio gaat 2 dagen voor aanvang van het ontwikkelgesprek 
mee naar huis) 

vrij 23-04 Koningsspelen, kinderen 12.00 uur vrij 
ma  26-04 t/m vrij 07-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

  



Bijlage 1: GGD; Gezondheidsonderzoek 5-jarige kinderen 

 
 
 
 

 
  



Bijlage 2: Instuiftoernooi D.V.C.’26  

 
 
 

 


