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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen  
Om de twee weken staan op school één van de acht persoonlijke leerdoelen centraal.  
Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen besteden.  

 
Vanaf maandag 15 november staat het leerdoel 
“samenwerken” centraal. 
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  
 

Sinterklaas 
In de groepen 1/2/3 houden we net als voorgaande jaren het verhaal van het 
Sinterklaasjournaal aan. U kunt eventueel met uw kind het journaal volgen op Nederland 3 of 
via de website www.sinterklaasjournaal.nl.  
Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas met zijn pieten bij ons op school komen. In de 
volgende nieuwsbrief zullen we jullie hierover verder informeren.  
 
Schoen zetten groep 1/2/3 
Woensdag 17 november mogen alle kinderen van groep 1/2/3 een extra schoen meenemen 
naar school. Zij mogen dan hun schoen zetten in de klas.  
 
Lootjes trekken groep 4 t/m 8 
Ook dit jaar zullen er in de groepen 4 t/m 8 lootjes worden getrokken. Dit wordt maandag 15 
november gedaan. Wilt u aan het volgende denken:  

 De uitgaven voor de cadeautjes bedragen € 4,00. 
 Het is de bedoeling dat de surprise zichtbaar is, dus de surprise hoeft niet apart 

ingepakt te worden. 
 Zorg ervoor dat de naam voor wie de surprise is, duidelijk zichtbaar is.  

 
De kinderen mogen hun surprise dinsdag 30 november of woensdag 1 december in de 
‘Schatkamers’ zetten (op de leerpleinen bij de groepen). Woensdag 1 december om 14.15 
uur willen we de schatkamers compleet hebben, zodat we donderdag met alle kinderen alvast 
kunnen genieten van de surprises. We gaan ervan uit dat alle kinderen enorm hun best doen 
om voor de ander iets moois te maken. Als ouder mag u natuurlijk altijd helpen.  

 

OUDERS 

 
Bedankt 
Vanwege de oplopende besmettingscijfers zijn er afgelopen week weer extra maatregelen 
ingevoerd. We willen u ontzettend bedanken voor uw medewerking in het naleven van deze 
maatregelen. Dit zorgt er mede voor dat de situatie op IKC De Expeditie tot nu toe nog 
beheersbaar blijft.  

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


Facultatieve ontwikkelgesprekken en voorlopig adviesgesprekken groep 8            
Vanaf woensdag 17 november 16.00 uur tot en met maandag 22 november kunt u zich 
inschrijven voor een ontwikkelgesprek. De ontwikkelgesprekken zijn facultatief. De 
gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van maandag 22 november tot vrijdag 3 
december. Wij vinden het belangrijk dat we met alle kinderen en ouders voor de kerstvakantie 
minimaal één gesprek hebben gehad.  
Vanaf groep 4 neemt uw kind ook deel aan het gesprek.  
Vooralsnog kunnen de gesprekken fysiek plaatsvinden, mits er 1,5 meter afstand gehouden 
wordt. Mochten de maatregelen worden aangescherpt n.a.v. de persconferentie dan zullen 
we u nader informeren.  

Schoolplein 
Afgelopen herfstvakantie is er hard gewerkt aan het schoolplein. Montferland Hoveniers 
heeft de eerste fase van het schoolplein opgeleverd. De kinderen hebben al heerlijk kunnen 
spelen en zijn blij met de veranderingen. In de komende weken zal er belijning op het 
schoolplein worden aangebracht voor het realiseren van verschillende spellen. In de 
kerstvakantie zal het laatste gedeelte worden afgerond. Dan worden er rondom de 
inkepingen met houtsnippers houtstammen geplaatst. Hierin worden dan ook zitstammen 
geplaatst. Wordt vervolgd! 
 
MR vergadering donderdag 14 oktober 
In onze eerste vergadering van dit schooljaar zijn verschillende punten besproken. Hieronder 
geven we een korte samenvatting van de belangrijkste punten. 
- Een update over de coronamaatregelen. Er zijn geen wijzigingen wat betreft de 
maatregelen. Ouders mogen weer de school in. Wanneer er een besmetting in een groep is, 
hoeft niet meer de hele groep naar huis. 
- De MR heeft ingestemd met de aanpassingen in het SOP (school ondersteuningsprofiel). 
Dit beleidsplan laat zien welke specialistische zorg onze school heeft. Maarten heeft de 
wijzigingen doorgenomen met de MR leden. 
- De begroting van komend jaar hebben we samen met Maarten doorgenomen en er zijn 
vragen gesteld. De MR is nu op de hoogte van de financiële plannen van de school. 
- Het laatste punt is het gebouw. Hierbij hebben we gesproken over de knelpunten van het 
gebouw. Het ging dan met name over de lokalen en het gebruik ervan. De school groeit en 
daardoor zijn er meer lokalen nodig. Ook de kinderopvang groeit enorm en ook zij hebben 
ruimte gebrek. 
- Tot slot hebben we een vergaderrooster gemaakt voor komend schooljaar. Onze volgende 
vergadering is op maandag 17 januari om 20.00 uur. 
 
Kledinginzameling 

Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen vrijdag 5 november is door de stichting Bag2school de kleding die ingezameld is 
opgehaald. Per kilogram kleding krijgen wij als oudervereniging €0,30.  
Tijdens de kledinginzameling van het voorjaar hebben wij 420kg opgehaald. Deze inzameling 
hebben wij als school 595kg (!) kleding opgehaald. De oudervereniging krijgt van Bag2school 
een bedrag van €178,50 wat wij zullen besteden aan de kinderen op school. 

Wij willen jullie heel hartelijk danken voor alle kleding! 
In het voorjaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden, bewaard u daar ook alvast 
kleding voor? 

Alvast bedankt! 

Namens de oudervereniging 
 
Jeugd-pronkzitting 
Helaas kan de jeugd-pronkzitting door de huidige corona-maatregelen niet doorgaan. Zie 
bijlage 4. 

 
 
 
 
 



 
Aanwezigheid Maarten 

Week 46 Ochtend Middag 

Maandag (15-11) Expeditie  

Dinsdag (16-11)  

Woensdag (17-11)  

Donderdag (18-11)  

Vrijdag (19-11) Expeditie  
 
Bijlagen: 

- Flyer K.V. De Zwaluwen 
- Sportbuurtwerk Openclub de Nevelhorst 
- Bolderkarrenoptocht in de carnavalsoptocht van Didam 
- Annulering Jeugdpronkzitting C.V. De 11jes 
- Certificaat Bag2school 

 
 

AGENDA 

Ma  22-11 t/m vrij 03-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 
facultatieve ontwikkelgesprekken 

Di 23-11 Studiedag 
Vrij 03-12 Sinterklaas 
Do 23-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 27-12 t/m vrij 07-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 47 Ochtend Middag 

Maandag (22-11)  Expeditie 

Dinsdag (23-11) STUDIEDAG 

Woensdag (24-11)  

Donderdag (25-11)  

Vrijdag (26-11)  



Bijlage 1: Flyer K.V. De Zwaluwen 

 
 
 
 
 
 

  
  



Bijlage 2: Sportbuurtwerk Openclub de Nevelhorst 

 
 
 

 
 
 
 
  



Bijlage 3: Bolderkarrenoptocht in de carnavalsoptocht van Didam 

 
 
 
 
 
Bolderkarrenoptocht in de carnavalsoptocht van Didam! 

 

Heb jij altijd al een keer willen meelopen in de carnavalsoptocht van Didam? Zit jij in groep 6 
t/m 8 van een Didamse basisschool en lijkt het je leuk om, met een groepje vrienden, je eigen 
bolderkar te ontwerpen, te bouwen en te versieren?  

Geef je dan nu, samen met je vrienden, op voor het 
bolderkarrenproject en loop op zondag 27 februari mee in de 
‘Mooiste Optocht van de regio’! 

Op donderdag 15 december is er een informatieavond. Geef je op 
voor de informatieavond via het mailadres: 
bolderkaroptocht@gmail.com 

Je krijgt die avond: 

 Informatie over de deelname aan de bolderkaroptocht 

 tips en trucs voor het maken van een bolderkarcreatie 

 een bolderkar in bruikleen mee 

 gratis materialen voor het versieren van je bolderkar. Denk 
daarbij aan ballonnen, behangplaksel voor papier-maché, 
verf, kwasten en hout. 

Check https://www.youtube.com/watch?v=2tBLWVfAago voor een impressie van voorgaande 
jaren! 

Op vrijdag 25 februari, wanneer alle scholen in Didam het carnavalsfeest vieren, mag de 
bolderkar mee naar school en wordt deze bewonderd door alle prinsen en prinsessen van de 
carnavalsverengingen! 

De bolderkaroptocht is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welcom en de vier Didamse 
carnavalsverenigingen; De Vrolijke Drammers, De 11jes, De Geinsköp en De Vrolijke 
Slörpers.  

 
 
 
  

mailto:bolderkaroptocht@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2tBLWVfAago


Bijlage 4: Annulering Jeugdpronkzitting C.V. De 11jes 

 
 
 
Beste ouders en kinderen van De Expeditie,  
 
Helaas moeten wij onderstaand bericht met jullie delen. 
 
Ook al waren wij enthousiast en helemaal klaar voor twee mooie en 
verantwoorde Jubileumpronkzittingen op de zaterdag en de zondag, de situatie 
rondom ons heen verslechtert met de dag. We worden ingehaald door de feiten, 
een onzekere en twijfelachtige situatie voor eenieder. Wij willen met een gerust 
hart en gezamenlijk het publiek in de zaal een leuk programma aanbieden 
zonder zorgen. Als we losgaan, willen we ook goed losgaan en kunnen genieten. 
We weten ook dat veel kinderen hier al zin in hadden! 

 
Maar ondanks het strikte deurbeleid, de vaste zitplaatsen in de zaal, de 
verminderde capaciteit en het gezonde verstand van iedereen, durven wij het 
niet aan om dit door te zetten en voelen ons verantwoordelijk. Helaas hebben wij 
gezamenlijk moeten besluiten om de Pronkzittingen op zaterdag 13 en zondag 
14 november 2021 niet door te laten gaan. Hoe spijtig dit ook is voor alle mensen 
die hier al maanden tijd en energie in gestopt hebben. De toegangskaarten 
blijven geldig tot nader bericht.  
 
Uiteraard vinden wij het enorm teleurstellend en hopen op betere tijden waarin 
we ongestoord weer activiteiten kunnen organiseren. 
 
Voor de Jeugdpronkzitting gaan we alle challenges en de spannende 
Prinsenpresentatie in een film monteren en deze zal op een later tijdstip te 
zien zijn. Hierover ontvangen jullie uiteraard bericht.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Gemma Harmsen 
Namens het bestuur van C.V. De 11jes  

 
  



Bijlage 5: Bag2school 

 


