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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. 
 
Centraal prentenboek in de groepen 1/2/3 
We zijn vorige week gestart met het centrale prentenboek. In de klassen zijn allerlei 
activiteiten rondom een centraal prentenboek geweest.  
Afgelopen dinsdag kregen alle kinderen het centrale prentenboek mee naar huis. Voor thuis 
zit er ook nog een activiteitenboek bij. Leuk om dit samen met uw kind te doen. Het is de 
bedoeling dat het boek dinsdag 25 januari weer wordt ingeleverd.  
Dan gaan we weer door met de uitleen van de boekenpret boeken.  
Veel speel- en leesplezier 
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OUDERS 

 
‘Nieuwe’ collega’s 
Vanwege de groei van het aantal leerlingen in de onderbouw zullen per 01-01-2022 Linda 
Vosseberg en Kasja van Straaten worden toegevoegd aan het team van IKC De Expeditie. 
Juf Linda zal naast haar werkzaamheden in groep 1/2/3a op vrijdag een extra dag komen om 
de onderbouw te ondersteunen. Juf Kasja kunt u kennen van de BSO. Zij zal naast haar 
werkzaamheden op de BSO van Zonnekinderen ook 4 dagen de onderbouw komen 
ondersteunen als onderwijsassistent. Wij wensen hen veel werkplezier toe. 
 
Besmettingen 
Momenteel zien we de landelijke stijging van het aantal besmettingen ook terug binnen ons 
IKC. Op het moment van schrijven zitten er helaas 3 groepen in quarantaine vanwege 3 of 
meer besmettingen binnen de desbetreffende groepen. Bij 3 of meer besmettingen binnen 7 
dagen adviseert de GGD met klem om een groep in quarantaine te doen vanwege een 
mogelijke kans op een uitbraak. Dit vraagt elke keer enorm veel van u als ouder en ons als 
organisatie om dit goed te organiseren. Wij willen u dan ook bedanken voor uw flexibiliteit en 
medewerking die wij hebben ervaren tijdens deze momenten.   
 
  



Aanwezigheid Maarten 

Week 4 Ochtend Middag 

Maandag (24-01)   

Dinsdag (25-01) Expeditie 

Woensdag (26-01)   

Donderdag (27-01)   

Vrijdag (28-01)   
 
Bijlagen: 

- Handbal instuif OBW 
- Montferland Ommetje  

 

AGENDA 

 
Wo 02-02 Studiedag, alle kinderen vrij! 
Di  15-02 t/m do 24-02 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7 en  

Adviesgesprekken groep 8 
Do 24-02 Portfolio mee naar huis 
Vrij 25-02 Carnaval, kinderen om 12 uur vrij! 
Ma 28-02 t/m vrij 04-03 Carnavalsvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 5 Ochtend Middag 

Maandag (31-01) Expeditie 

Dinsdag (01-02)   

Woensdag (02-02)   

Donderdag (03-02) Expeditie 

Vrijdag (04-02)   



Bijlage 1: Handbal instuif OBW 

 

 
 
 
  



Bijlage 2: Montferland Ommetje 

 
 

 

 


