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GROEPSACTIVITEITEN 

Boekenmarkt donderdag 3 oktober 
Gezien het jaarlijkse succes van de boekenmarkt, hebben we deze weer gepland op donderdag 
3 oktober van 8.30-9.00 uur. De kinderen mogen boeken meenemen die ze willen verkopen. 
De boeken mogen verkocht worden voor € 0,50 per stuk. Bij goed weer kunnen de kinderen 
een plekje buiten op het plein zoeken. Bij slecht weer mogen de kinderen in de hal en op de 
leerpleinen boven een plekje zoeken. Andere kinderen lopen langs en kunnen boeken kopen. 
Ook ouders, opa’s en/of oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dit is tevens 
de start van de Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee!’. 
 

OUDERS 

 
TSO medewerkers gezocht 
Al jaren maken wij gebruik van de diensten van de dames van de tussenschoolse opvang 
(TSO). Hiervoor zijn wij Brigitte, Sandra en Bridget ook erg dankbaar. Helaas zijn zij niet meer 
in de mogelijkheid om alle dagen te kunnen bezetten. Wij zijn op zoek naar ouders (of andere 
belangstellenden) die het TSO-team willen versterken. De dinsdag en woensdag zijn dagen 
die op dit moment extra versterking kunnen gebruiken. 
Het is voornamelijk de taak om, samen met twee leerkrachten, tijdens het buiten spelen van 
12.00 – 12.30 uur toezicht te houden op het plein. Daarbij wordt er ook verwacht dat er 
geholpen wordt met het opruimen van de spelmaterialen. Voor deze taak wordt per keer een 
vastgestelde vrijwilligersvergoeding betaald.  
 
Heeft u interesse of vragen?  
Dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij Jordy Coobs of Maarten Buiting. 
 
Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een groep 6/7/8  
In een eerder stadium hebben wij gecommuniceerd dat wij als IKC De Expeditie willen 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een groep 6/7/8. Dit betekent dat de werkgroep 
Onderwijs en Kwaliteit dit schooljaar gaat onderzoeken wat de meerwaarde is van een groep 
6/7/8, wat de voor- en nadelen zijn en of het organisatorisch haalbaar is.  
Tijdens dit onderzoek zullen collega’s komende weken in andere groepen bij elkaar gaan 
kijken. Wij houden u op de hoogte over het onderzoek.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 september j.l. is de vrijwillige ouderbijdrage 
vastgesteld op €30,- per kind. 
Rond 4 oktober zullen wij overgaan tot het incasseren van de ouderbijdrage van de leerlingen 
waarvan wij een machtiging reeds hebben ontvangen. 
Mocht u geen gebruik maken van de machtiging, willen wij u vragen het geld over te maken 
aan de oudervereniging. 
Wilt u in de toekomst wel gebruik maken van de machtiging, kunt u deze ingevuld aan de 
leerkracht afgeven. Indien u het formulier niet meer heeft, kunt u via het e-mailadres van de 
oudervereniging een nieuwe vragen: ov.deexpeditiedidam@liemersnovum.nl 
Nieuwe machtigingen ingeleverd vóór 1 oktober worden meegenomen bij de incasso van 
oktober.  
Bij voorbaat dank, Valesca van den Tillaart-Wieskamp (Penningmeester OV De Expeditie) 
 
 
 



 
 
 
 
 
Afscheid Riny 
Gisteren hebben wij afscheid genomen van onze conciërge Riny te Dorsthorst.  
Sommigen van u hebben Riny persoonlijk bedankt, waarvoor veel dank.  
Wij willen Riny via deze weg nogmaals hartelijk bedanken  
voor haar inzet en werkzaamheden van de afgelopen jaren. We wensen haar 
veel plezier en hopen dat ze lekker gaat genieten van haar welverdiende  
pensioen.  
 
 
 
Aanwezigheid Maarten 
 

Week 39 Ochtend Middag 

Maandag (23-09) Expeditie 

Dinsdag (24-09)  

Woensdag (25-09)  

Donderdag (26-09) Expeditie 

Vrijdag (27-09)  Expeditie 

 
Bijlagen: 

- CV De 11jes: Save the date – Jeugdpronkzitting 10 november 
 

AGENDA 

 
Di 17-09 t/m do 10-10 Startgesprekken  
Vrij 11-10 Tot 12.00 uur naar school, start herfstvakantie 
Ma  14-10 t/m vrij 18-10 Herfstvakantie 
Ma  18-11 t/m vrij 29-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 

Ontwikkelgesprekken   
Di 26-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 05-12 Sinterklaas  
Do 19-12 Kerst op school 
Vrij 20-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma  23-12 t/m vrij 03-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
Janine de Reus 

 
  

Week 40 Ochtend Middag 

Maandag (30-09)  

Dinsdag (01-10)  

Woensdag (02-10) Expeditie 

Donderdag (03-10)  

Vrijdag (04-10) Expeditie 



BIJLAGE 1: Save the date – Jeugdpronkzitting 10 november 

 
 


