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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Bedachtzaamheid”. 
Ik kan nadenken over de dingen die ik doe: 

 Kunnen reflecteren op eigen werk en dat van anderen 
 Uitdagingen overwinnen door allerlei oplossingen te overwegen 
 Bewust worden van eigen kennis en kunde 
 Bewust worden van waar je nog beter in kunt/wilt worden 

 
 

OUDERS 

 
Ontwikkelgesprekken groep 1 t/m 7 
Afgelopen weken hebben veel groepen en kinderen in quarantaine gezeten wegens Corona. 
Hierdoor hebben we onze planning herzien en verschuiven we de ontwikkelgesprekken, 
zodat we alle LOVS gegevens komende weken kunnen afronden en de Expeditiewijzers 
goed kunnen voorbereiden met de kinderen. 
U kunt zich inschrijven van donderdag 17 febr 16.00 uur t/m donderdag 24 februari. 
De gesprekken vinden plaats van woensdag 9 maart t/m vrijdag 25 maart. De kinderen 
krijgen hun portfolio 2 dagen voorafgaand aan het gesprek mee naar huis.  
Gezien we op dit moment nog niet weten of de gesprekken online of fysiek plaatsvinden, 
wordt u hierover geïnformeerd zodra er duidelijkheid over is. 
 
Adviesgesprekken groep 8 
De adviesgesprekken van de kinderen van groep 8 vinden plaats op 15 en 16 februari. 
Ouders van groep 8 hebben zich inmiddels ingeschreven en informatie ontvangen van de 
leerkrachten. 
 
Hoera Sev is geboren! 
Donderdag 20 januari zijn juf Manon en haar vriend Leo de trotse 
ouders geworden van Sev. Gelukkig gaat het heel goed en ook grote 
broer Ravi is heel trots op zijn kleine speelmaatje. We wensen het 
kersverse gezin alle gezondheid, liefde en geluk.  
 
 
Hoera Raf is geboren! 

 
Nog meer babynieuws, want zondag 23 januari zijn meester Jordy en 
zijn vriendin Malu trotse ouders geworden van Raf. Het gaat heel 
goed met Raf. 
Jordy en Malu genieten volop van dit kleine wonder. We wensen hen 
samen ook alle gezondheid, liefde en geluk. 
 

 
De ooievaar is onderweg! 

Juf Eileen is in blijde verwachting! We zijn ontzettend blij voor haar en haar vriend Delano. 
We wensen ze veel gezondheid en geluk toe. 
Eileen is in juli 2022 uitgerekend. Wanneer er duidelijkheid is over de invulling van haar 
zwangerschapsverlof, zullen wij dit met u delen.  
 
 



MR vergadering  
Op maandag 17 januari heeft de vergadering van de MR plaatsgevonden. 
In deze vergadering is onder andere gesproken over corona op de Expeditie. Op dat moment 
zaten twee groepen thuis en de besmettingen liepen hard op. Zodra een gehele groep in 
quarantaine moet, wordt er thuisonderwijs gegeven.  
De huisvesting was het volgende punt op de agenda. De school groeit en er is ruimte nodig. 
Vanaf 1 januari is er een extra lokaal voor IKC De Expeditie vrij gemaakt. Ook heeft een deel 
van de speelzaal nu een onderwijsfunctie. 
Er was een vacature ruimte en deze is per 1 januari 2022 ingevuld. Maarten heeft toegelicht 
wie er zijn aangenomen en hoe zij worden ingezet in de school. Dit is in de vorige nieuwsbrief 
ook met u gedeeld. 
Onderwijs inhoudelijk heeft de PMR aan de OMR gepresenteerd waar we nu met de 
werkgroepen (IPC, Onderwijs en kwaliteit, meer- en hoogbegaafdheid) en met het team (EDI) 
mee bezig zijn. 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 6 Ochtend Middag 

Maandag (07-02) Expeditie 

Dinsdag (08-02)  

Woensdag (09-02)   

Donderdag (10-02)   

Vrijdag (11-02) Expeditie 
 
 
Bijlagen: 

- CV De 11’jes pakt uit! Online jeugdpronkzitting 
 

AGENDA 

 
Di  15-02 en wo 16-02 Adviesgesprekken groep 8 
Vrij 25-02 Carnaval, kinderen om 12 uur vrij! 
Ma 28-02 t/m vrij 04-03 Voorjaarsvakantie 
Wo  09-03 t/m vrij 25-03 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7  

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

   
   

 
  

Week 7 Ochtend Middag 

Maandag (14-02)  

Dinsdag (15-02)   

Woensdag (16-02) Expeditie 

Donderdag (17-02)  

Vrijdag (18-02)  Expeditie 



Bijlage 1: CV De 11’jes pakt uit! Online jeugdpronkzitting 

 

 


