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GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
De komende maanden willen wij elke twee weken één van de acht persoonlijke leerdoelen 
centraal stellen om deze te ervaren en te oefenen. Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen 
besteden. 
Wij beginnen, op maandag 18 februari, met 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. 

 
Afsluiting IPC thema “Voortrekkers van verandering” (groepen 6 t/m/8) 
Op donderdag, 28 februari, sluiten wij vanaf 13:30 uur het IPC thema af. 
De kinderen hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema “voortrekkers van 
verandering”. Dit ging over staatsvormen, leiderschap, campagne voeren en ideeën 
presenteren. 
Drie “partijen” zullen de 28ste hun ideeën aan u presenteren door middel van prikkelend 
campagnemateriaal en het houden van een korte en krachtige speech. Hierna kan er via een 
stembiljet gestemd worden op de partij die op u het meeste indruk heeft gemaakt. 
Tijdens het tellen van de stemmen kunt u samen met uw kind nog even de klas in om te 
bekijken wat daar nog allemaal over het thema te zien is. Om twee uur maken we de uitslag 
bekend en kan iedereen lekker naar huis. U bent van harte welkom! 
 
Carnaval 
Alaaf beste ouders en verzorgers,  
 
Op vrijdag 1 maart vieren we carnaval bij restaurant 
Juffrouw Tok in Nieuw-Dijk , o.l.v. jeugdprinses 
Yasmijn d’n 1e.  
De kinderen worden, in carnavalskleding, om 8.30 
uur verwacht bij Juffrouw Tok. De fietsen mogen 
geparkeerd worden in het grindpad aan de voorzijde 
van Juffrouw Tok. Aan de achterzijde van het 
restaurant kunnen auto’s geparkeerd worden. Wij 
vragen u de aanwijzingen van de verkeersregelaars 
te volgen. Zie plattegrond voor de verkeerssituatie. 
  
We gaan om 08.30 uur met zijn allen in optocht 
door Nieuw-Dijk. Vooraan rijdt de prinsenwagen met 
de jeugdprinses, haar adjudanten en Raad van Elf.  
We willen iedereen uitnodigen om langs de route te 
gaan staan, dus ook opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden. Iedereen is welkom! 
De route zal er als volgt uit zien: 



 

Parkeerplaats juffrouw Tok - Meikamerlaan - Bosstraat - Liemersweg - Haamstraat – 
Antoniusstraat - De Pontilaan, Sportstraat, Meikamerlaan - parkeerplaats juffrouw Tok. Hier 
zal het feest voor de kinderen verder gaan.  
 
De zaal wordt geopend door Jeugdprinses Yasmijn. De kinderen krijgen hier een broodje 
kipknakworst en een glaasje drinken. Aansluitend zullen alle groepen een optreden 
verzorgen.  
Wilt u uw kind geen confetti meegeven?  
Enge maskers, zwaarden en geweren zijn niet toegestaan!  
Om 12.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden in de zaal. Wilt u er voor zorgen dat de 
auto’s zo ver mogelijk achter op de parkeerplaats, in de daarvoor bestemde vakken, 
geparkeerd worden.  
De OV en het team zorgen voor een kiss and ride plek. Er staan verkeersregelaars die u er 
op wijzen hoe te rijden op de parkeerplaats. Hiermee hopen wij een veilige situatie te creëren. 
’s Middags zijn de kinderen vrij. 
 
Wij wensen jullie een gezellig carnaval en een fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Expeditie 

 
OUDERS 

 
Informatie directie 
Woensdag 27 februari is mijn laatste dag op De Expeditie. Vanaf augustus ben ik interim-
directeur geweest. Met veel plezier heb ik hier gewerkt en ik dank alle ouders, kinderen en 
medewerkers voor de prettige samenwerking. Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst 
en Maarten Buiting, de nieuwe directeur, veel succes en plezier op De Expeditie. 
 
Veilig in de gordel 
We zijn altijd blij dat wij tijdens excursies een beroep op u kunnen doen wat betreft het 
vervoer. Om de veilig te kunnen garanderen willen wij graag nog een aantal punten onder uw 
aandacht brengen: 

 Er kunnen niet meer kinderen in een auto dan dat er gordels zijn. Ieder kind dat 
meerijdt moet verplicht de gordel om.  

 Eigen kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten verplicht op een stoelverhoger. 
Volgens de wet hoeven andermans kinderen, als ze kleiner zijn dan 1,35 meter, tot 
50 kilometer van school niet op een stoelverhoger te zitten. Kinderen langer dan 1,35 
meter hoeven alleen een gordel om. 

 Als u wilt dat uw kind op een stoelverhoger wordt vervoerd, dient u deze zelf mee te 
geven naar school.  

 Met het in- en uitstappen doet de chauffeur aan de rechterzijde de deur open zodat 
de kinderen aan de veilige kant van de weg staan. De chauffeur zorgt dat de groep 
op een veilige (afgesproken) plaats wacht op de rest. 

 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Schoolvoetbal 
Vrijdag 19 april is er weer het schoolvoetbaltoernooi. Wanneer de uitnodiging komt zullen wij 
ons samen met de OV inschrijven. 
 
Opbrengst kerstmarkt 
Het heeft even geduurd maar we zijn eruit! 
De leerlingen van de Expeditieraad hebben besloten de opbrengst van de kerstmarkt 
van €180,- te doneren aan het Ronald McDonald Huis. 
In een Ronald McDonald Huis kunnen ouders, broertjes en zusjes logeren van zieke kinderen 
die worden behandeld in het ziekenhuis. 
Dank u wel voor uw bijdrage. 
 



 

Informatieavond mogelijke aanpassingen rotonde Bievankweg-Ruigenhoek-
Beekseweg 
De gemeente Montferland heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van de 
rotonde Bievankweg-Ruigenhoek-Beekseweg. De resultaten van dit onderzoek worden op 26 
februari 2019 om 19.30 uur gepresenteerd in de hal van het gemeentehuis aan de 
Bergvredestraat 10 in Didam. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Het 
onderzoek dat is uitgevoerd, is gericht op twee onderwerpen. Ten eerste het verbeteren van 
de oversteek van de rotonde voor basisschoolkinderen uit Nieuw-Dijk onderweg naar IKC De 
Expeditie. Daarnaast is ook onderzocht of een andere kruispuntvorm kan bijdragen aan het 
bevorderen van het gebruik van de Ruigenhoek, voor verkeer dat files op de A18-A12 wil 
vermijden. 

Nieuwe stagiaires voor de aankomende periode 
De komende periode starten er weer een aantal nieuwe stagiaires in verschillende groepen. 
Zij willen zich hieronder graag aan u voorstellen: 
 
Groep 1/2/3a 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Linda Aalders en ben woonachtig in Arnhem. 
Dit schooljaar ben ik begonnen aan mijn tweede en tevens laatste jaar van de PABO deeltijd 
verkort. Ik volg deze studie op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Voordat ik aan deze 
opleiding begon, heb ik mijn diploma behaald voor Sport- en Bewegingseducatie aan de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Het aankomend half jaar ga ik op maandag en 
dinsdag mijn LIO stage lopen in groep 1/2/3a. De eerste twee weken op IKC de Expeditie is 
mij erg goed bevallen. Ik heb er veel zin in en kijk uit naar een leerzaam half jaar! Mocht je 
nog vragen hebben, kom gerust even langs in groep 1/2/3a.  

Groeten, Linda Aalders   
 
Groep 1/2/3a 
Mijn naam is Maxine van Uden en ik ben 20 jaar oud. Momenteel volg ik de opleiding 
pedagogisch medewerker/klassen assistent op het Rijn IJssel college in Arnhem. In februari 
begin ik aan mijn stage op IKC de Expeditie. Ik ga bij groep 1/2/3a bij juf Jacqueline stage 
lopen, en dit tot aan de zomervakantie. Ik heb erg veel zin in het komende half jaar samen 
met groep 1/2/3a 
 
Groep 1/2/3b 
Mijn naam is Demi Roording. Op dit moment volg ik de opleiding onderwijsassistent (leerjaar 
2) op het Graafschap College in Doetinchem. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Nieuw- Wehl. 
Ik vind het erg leuk om met kinderen om te gaan en om de kinderen iets te leren. Ik mag bij 
groep 1/2/3b in de klas stagelopen. Mijn eerste stagedag is op donderdag 7 februari. Ik ben 
er iedere donderdag en vrijdag tot aan de zomervakantie. Ik heb er erg veel zin! 
Groetjes, Demi 
 
Groep 4/5c 
Hallo, 
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Marijke Meesters, ik ben 24 jaar 
en woon in Doetinchem. In 2017 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel zit ik in de laatste fase van de PABO. Voor de 
komende twee maanden zal ik elke donderdag en vrijdag aanwezig zijn bij groep 4/5c voor 
mijn LIO-stage. Daarna ben ik er even tussenuit in verband met zwangerschapsverlof, maar 
na de zomervakantie vervolg ik mijn stage bij de Expeditie. 

Ik zie uit naar een positieve en leerzame periode waarin ik samen met de kinderen en hun 
ouders/verzorgers mag werken, zodat we het beste uit iedereen kunnen halen. Voor vragen 

of gewoon een gezellig praatje, mag u/je mij altijd aanspreken. 

  



 

Groep 6/7b 

Beste ouders, mijn naam is Lisa Neijman en ik volg de opleiding onderwijsassistent op het 
Rijn IJssel College te Arnhem (eerste leerjaar). OP 14 februari ben ik begonnen aan mijn 
stage in groep 6/7b. Ik ben hier tot en met de zomervakantie. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in 
Didam. Ik ben enorm leergierig en ik vind het leuk om kinderen wat bij te brengen. Verder ben 
ik heel creatief, ik doe veel aan teken- en schilderkunsten, ik speel saxofoon en ik doe aan 
dansen. Ik ga er aan werken om er een leuke en leerzame periode van te maken samen met 
de kinderen en de mensen om mij heen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Als u vragen heeft 
mag u gerust even langs komen.                             
Groeten, Lisa Neijman.  

Groep 8 
Mijn naam is Demi Reijmer en ik ben 21 jaar oud. Ik ben een tweedejaars student van de 
PABO en zal vanaf nu elke dinsdag stage lopen in groep 8. Ik ben er bijna tot het einde van 
van het schooljaar. Ik heb er erg veel zin in om alle leerlingen te leren kennen en om zoveel 
oppaskinderen waar ik regelmatig op pas.  
 
Informatie LOVS gegevens 
Voorgaande jaren was u van ons gewend dat de LOVS gegevens via DigiDuif aan u werden 
toegestuurd. Helaas heeft Social Schools deze functie nog niet in gebruik. Zij zijn bezig dit te 
ontwikkelen. 
Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn dit voorlopig op een andere manier met u te 
communiceren.  
De gegevens van de leerlingen in groep 3, worden na het ontwikkelgesprek aan de ouders 
meegegeven.  
In de groepen 4 t/m 8 hebben de leerlingen eerst een individueel gesprek met de leerkracht 
over de ingevulde Expeditiewijzer. Daarna zullen de LOVS gegevens aan het kind worden 
meegegeven naar huis. 
Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Eindtoets – LOVS - IEP 
Op de Expeditie zijn we aan het onderzoeken geweest welke eindtoets wij het beste vinden 
passen bij onze school. Tot nu toe waren we gewend om met de Cito-eindtoets te werken. 
We willen nu echter een andere eindtoets gaan uitproberen: de IEP-toets. Deze toets is 
goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Met de IEP Eindoets meten we de verplichte 
onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De kinderen werken in overzichtelijke toets-
boekjes. Een groot voordeel is dat de afname van deze toets maximaal twee keer twee uur 
tijd kost. 
Voor meer informatie: https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/ 
 
Naast het feit dat groep 8 de eindtoets van IEP gaat maken willen we ook de LOVS-toetsen 
van IEP gaan uitproberen in groep 6 en 7. Door tegelijkertijd ook nog de reguliere toetsen van 
Cito in deze groepen af te nemen kunnen we een mooi vergelijk maken. 
De keuze is mede op IEP gevallen omdat er nadrukkelijk aandacht is voor de totale 
ontwikkeling van een kind: hoofd, hart en handen. 
Voor meer informatie: https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/ 
  

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/


 

ZONNEKINDEREN 

 
Coachdagen in de carnavalsvakantie 
De carnavalsvakantie is in aantocht en dat betekent weer dat onze coaches druk in de weer 
zijn geweest voor de Coachdagen. Zij bedachten de leukste activiteiten voor onze pijlers: 
Natuur en Avontuur, Cultuur en Sport. Zo kunnen kinderen tijdens de Cultuurdag hun eigen 
strip komen tekenen of in huid kruipen van hun favoriete superheld. Onze Natuurcoach heeft 
ook iets heel avontuurlijks voor de Natuurdag in petto en met de Sportdag kunnen kinderen 
deelnemen aan de International Games en Action Game. Klinkt allemaal cool, hè? 

 
  



 

 

AGENDA 

 
Ma 
t/m 
Vrij 

18-02 
t/m 
22-02 

: Adviesgesprekken groep 8 

Ma 
t/m 
Do 

18-02 
t/m 
28-02 

: Ontwikkelgesprekken  

Do 28-02 : Portfolio mee naar huis 
Vrij 01-03 : Carnaval, tot 12.00 uur naar school, start voorjaarsvakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

04-03 
t/m 
08-03 

: Voorjaarsvakantie 

Wo  27-03 : Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij 
Vrij 12-04 : Koningsspelen, tot 12.00 uur naar school 
Vrij 19-04 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
Vrij 

22-04 
t/m 
03-05 

: Pasen aansluitend meivakantie 

Di 
en 
Wo 

28-05 
en 
29-05 

: Groepen 1/2/3 Meester en Juffendag, slapen op school 

Do 
en 
Vrij 

30-05 
en 
31-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag, alle kinderen vrij 

Ma 
t/m 
Do 

03-06 
t/m 
06-06 

: Avond4daagse 

Vrij 07-06 : Teamdag De Expeditie, alle kinderen vrij 
Ma 10-06 : Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Di 18-06 : Presentatieavond 
Do 20-06 : Studiedag, alle kinderen vrij  
Ma 
t/m 
Vrij 

24-06 
t/m 
28-06 

: Facultatieve ontwikkelgesprekken 

Di 02-07 : Musical groep 8 
Do 04-07 : Portfolio mee naar huis 
Vrij 05-07 : Doordraaidag, tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

08-07 
t/m 
16-08 

: Zomervakantie 

Ma 19-08 : Weer naar school 
 
 
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 
Fons Pieters 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Jordy Coobs Lisette Dijkman 
Maike Hieltjes 

 

 
 
 
 
 

  



 

 

BIJLAGE 1: Kinderkleding Ruilbeurs  

 
Bijlage 1 
 
Beste ouders en verzorgers,  
  
De kinderen groeien zo snel uit hun kleding! Iedereen kent het wel en het is zonde om die 
kort gedragen kleding weg te doen. Daar is nu dichtbij huis een oplossing voor!   
  
Vanaf dit jaar zijn wij een Kinderkleding Ruilbeurs gestart in Nieuw-Dijk. Iedere eerste 
zaterdag van de maand (met uitzondering van maart in verband met de festiviteiten rondom 
carnaval) zitten wij voor jullie klaar van 10 tot 12 uur in de Meikever (Smallestraat 42 in 
Nieuw-Dijk). Voor jongens en meisjes hebben we kleding van maat 50 t/m 164. Het aanbod in 
kleding is ontzettend groot door persoonlijke ruilacties en giften, dus kom zeker kijken!  
  
Hoe werkt onze kinderkleding ruilbeurs?  De eerste keer dat je bij ons komt, krijg je een pasje 
dat € 10,- kost en geldig is voor dit hele kalenderjaar. Je brengt zoveel kinderkleding mee als 
je kwijt wilt (wel school en zonder gaten) en krijgt per kledingstuk één punt. Voor dit aantal 
punten zoek je nieuwe kinderkleding uit om mee naar huis te nemen. Houdt je punten over? 
Geen probleem, deze niet gebruikte punten blijven staan voor de volgende keer.   
  
Voor eventuele vragen kan er gebeld en/of gemaild worden met de oprichtster van dit initiatief 
Astrid van den Berg: 06-51 54 23 06 / 0316-22 67 01 ajavdberg62@gmail.com  
  
Zien we jullie ook op de eerst volgende ruilochtend op zaterdag 9 maart tussen 10 en 12 uur?  
  
Graag tot ziens!  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Astrid van den Berg Andrea Lamers Minke Smits – Steintjes (moeder van Jimmi uit groep 
1/2/3C van basisschool De Expeditie)  

  



 

 

BIJLAGE 2:  Spelenderwijs Montferland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIJLAGE 3: Gezinsviering Carnaval 

 

 
 

 


