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GROEPSACTIVITEITEN 

Musical groep 8 
Dit jaar wordt er een film gemaakt van de musical van groep 8. De musical heet 
“Diamantroof”. Op 6 juli gaat de film in première. De film wordt op een groot scherm aan alle 
ouders en leerlingen van groep 8 vertoond op het plein, zodat er voldoende afstand kan 
worden gehouden tussen de gezinnen. De oudervereniging zorgt ervoor dat het de leerlingen 
en ouders tijdens de film aan niets zal ontbreken. Wij hopen dat de leerlingen en ouders op 
deze manier, ondanks de vreemde tijd, een leuk afscheid krijgen. Op 7 juli komen de 
leerlingen van groep 8 nog een keer terug op school, om van de andere leerlingen afscheid te 
nemen. De groepen 1 t/m 7 krijgen dan de musical ook te zien op film.  
 
Verjaardag leerkrachten groepen 4/5 
Op woensdag 8 juli vieren de leerkrachten van de groepen 4/5 hun verjaardag.  
Wanneer het mooi weer is, gaan we ook lekker genieten in het Cool Nature Park, dus 
makkelijke kleding op deze dag is handig. Wilt u met zonnig weer uw kinderen goed 
insmeren, extra water en een handdoek meegeven? En wilt u uw kind bij thuiskomst even 
controleren op teken! 
 
Verjaardag leerkrachten groepen 6/7 
Op dinsdag 30 juni vieren de juffen van de groepen 6/7A de verjaardagen en op 1 juli  zullen 
de juffen van 6/7B hun verjaardag vieren.  
Wanneer het mooi weer is, gaan we ook lekker genieten in het Cool Nature Park, dus 
makkelijke kleding op deze dag is handig. Wilt u met zonnig weer uw kinderen goed 
insmeren, extra water en een handdoek meegeven? En wilt u uw kind bij thuiskomst even 
controleren op teken! 
 
 

OUDERS 

 
Schoolmelk 
Afgelopen jaren heeft u gebruik kunnen maken van het schoolmelk verzorgd door Friesland 
Campina. Vanaf volgend schooljaar verzorgen zij dit niet meer en kunnen wij geen 
schoolmelk meer aanbieden.  
 
LOVS-toetsen 
De afgelopen weken zijn de LOVS-toetsen afgenomen. De resultaten zullen aanstaande 
vrijdag aan de groepen 3 t/m 8 in gesloten envelop met uw zoon/dochter worden 
meegegeven.  
In de groepen 1 en 2 zijn deze toetsen niet verplicht vanuit de overheid, daarom worden de 
toets uitslagen niet meegegeven. De toetsen worden door de leerkrachten uitsluitend als 
signaalmoment gebruikt. De observaties staan altijd voorop!  
 
Groeiende school 
Komend schooljaar wordt op de eerste verdieping het lokaal van groep Groen in gebruik 
genomen door groep 6/7c. Groep Groen gaat naar het eerste lokaal in de onderbouwvleugel, 
dat voorheen werd gebruikt door groep ‘Nijlpaard’ van Zozijn. Het is fijn dat we op IKC De 
Expeditie steeds meer kinderen mogen ontvangen.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Aanwezigheid Maarten 
 

Week 27 Ochtend Middag 

Maandag (29-06) Expeditie 

Dinsdag (30-06)  

Woensdag (01-07)  

Donderdag (02-07) 
 

Expeditie 

Vrijdag (03-07) Expeditie 

 
Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2020-2021 
De studiedagen (alle kinderen zijn dan vrij) voor volgend schooljaar staan gepland op: 
14 oktober, 24 november, 4 februari, 15 maart en 2 juli. 
 

Vrije dagen/vakanties 2020-2021  (hh) 

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie  
21 december 2020 t/m 1 januari 
2021 

Voorjaarsvakantie (carnaval)  15 t/m 19 februari 2021 

Goede vrijdag 2 april 2021 

2e Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie incl. Koningsdag 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie 26 juli t/m 5 september 2021 

 
Bijlagen: 

- Summer clinic frisbee & korfbal 
- Zomerschool gemeente Montferland 
- Zomerspelen Open Club de Nevelhorst 

 

AGENDA 

 
Ma  29-06 t/m do 09-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken (digitaal) 
Do 09-07 Portfolio mee naar huis 
Vrij 10-07 Doordraaidag, tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma  13-07 t/m vrij 21-08 Zomervakantie 

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

Bob Jansen Maike Hieltjes 
 

 
  

Week 28 Ochtend Middag 

Maandag (06-07)  
Dinsdag (07-07) Expeditie 
Woensdag (08-07) Expeditie 
Donderdag (09-07) 

 

Vrijdag (10-07) 
 

Expeditie 



BIJLAGE 1: Summer clinic frisbee & korfbal 

 
  



BIJLAGE 2: Zomerschool gemeente Montferland 

  



BIJLAGE 3: Zomerspelen Open Club de Nevelhorst 

 


