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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Kerstgroet 
Eindelijk kunnen we terugkijken op een jaar waarin veel dingen weer ‘normaal’ konden plaatsvinden: 
groepsdoorbroken werken, ouders in school, activiteiten en excursies die door konden gaan. Wat fijn 
dat dit weer mogelijk is en wat hebben de kinderen hier zichtbaar van genoten.  
 
We hebben gemerkt dat we ook nu weer een groot beroep op u mogen doen om activiteiten te 
kunnen organiseren. We zijn dan ook erg dankbaar dat u altijd weer voor ons klaar staat.  
In het bijzonder bedanken wij de MR, OC en de OV voor hun inzet voor alle kinderen van de school. 
Zij nemen ons veel werk uit handen en voorzien ons van feedback.  
 
Namens alle medewerkers van IKC De Expeditie wensen wij u hele fijne feestdagen en al het 
goeds voor 2023. Geniet samen met uw dierbaren van deze dagen. 
 
Expeditiedag 
Woensdag 21 december hebben de kinderen (en de meesters en juffen!) ontzettend genoten van de 
tweede Expeditiedag. Deze dag stond in het teken van dans en creativiteit rondom het thema 
‘Peace’. De groepen 1/2/3 hebben een dans aangeleerd en de groepen 4 t/m 8 zijn creatief bezig 
geweest met een eigen graffiti kunstwerk.  
Dit alles hebben de kinderen aan u gepresenteerd tijdens de gezamenlijke afsluiting. Wat leuk om te 
zien dat de opkomst wederom zo groot was. Van de afsluiting zijn natuurlijk ook veel leuke foto’s en 
video’s gemaakt om deze prachtige voorstelling vast te leggen. Wilt u hiermee weer zorgvuldig 
omgaan en geen beelden van andere kinderen zonder toestemming op sociale media te plaatsen? 
Bedankt voor uw komst!  
 

 
 
Herhaling: Kerstfeest op de Expeditie! 
Op donderdag 22 december van 17.00 - 18.30 uur is voor alle kinderen op IKC de Expeditie het 
kerstdiner. 
We hopen dat alle kinderen in feestkleding naar het kerstdiner komen. Om 17.00 uur worden de 
kinderen in hun eigen klas verwacht. De ouders zijn vanaf 18.15 uur van harte welkom om buiten, bij 



de hoofdingang, gezellig een kerstdrankje te komen drinken. Dit wordt aangeboden door de OV van 
IKC De Expeditie. De kinderen van de groepen 1/2/3 kunnen opgehaald worden bij de buitendeur van 
hun eigen lokaal. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen via de hoofdingang naar buiten.  
Ook dit jaar is het fijn dat kinderen met hun ouders lekkere gerechtjes maken voor het kerstdiner. De 
OV zorgt voor het drinken.  
De gerechtjes kunnen vanaf 16.45 uur gebracht worden. 
De kinderen moeten hun eigen bord, beker, mes, vork en lepel, voorzien van naam in een plastic zak 
meenemen. 
We maken er samen weer een gezellig Kerstfeest van! 
 

OUDERS 

 
Kleding voor ongelukjes onderbouw 
Wie heeft er nog jongens en meisjes kleding over voor de onderbouw?  
We hebben vooral een tekort aan boxershorts en onderbroeken. Wij zijn op zoek naar maten 
104/110/116/122. 
Alvast bedankt! 
 
Bijlagen: 

- C.V. De Vrolijke Drammers ‘Wagens kieken’ 
 

AGENDA 

 
Wo 25-01 t/m wo 01-02 Inschrijving ontwikkelgesprekken via Social Schools 
Ma 06-02 t/m do 16-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken 
Wo 15-02 Expeditiedag 3 
Do 16-02 Portfolio uiterlijk mee naar huis 
Vrij 17-02 Carnaval, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Ma 20-02 t/m vrij 24-02 Voorjaarsvakantie 
Do 06-04 Studiedag, alle kinderen vrij! 
Vrij 07-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij! 
Ma 10-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Wo 12-04 Expeditiedag 4 
Vrij 21-04 Koningsspelen, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Ma 24-04 t/m 05-05 Meivakantie 
Ma 08-05 en di 09-05 Studiedagen, alle kinderen vrij! 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: C.V. De Vrol-ijke Drammers ‘Wagens kieken’ 

 
 

 
 


