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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Meester- en juffendag groep 1/2/3 
Dankzij de versoepelingen kon de meester- en juffendag in de groepen 1/2/3 toch doorgaan! 
Door het grote aantal kinderen dat verdeeld moest worden over de beperkte ruimte, kon 
helaas het slapen dit jaar niet plaatsvinden. Gelukkig hebben we er samen met de kinderen 
twee leuke dagen van gemaakt. De kinderen hebben zichtbaar genoten.  
Middels deze weg willen we graag Trefpunt bedanken voor de lekkere frietjes en snack en 
Spar Leenders in Zevenaar voor de boodschappen. 
 
Bivak groepen 6/7 
De groepen 6/7 gaan toch op Expeditie (bivak)! 
We gaan op donderdag 15 juli. 
Welke activiteiten we deze dag gaan doen, is nog een verrassing. 
De kinderen hebben wel een goede fiets en zwemspullen nodig. 
Slapen doen we in ieder geval op school, 
Vrijdagochtend 16 juli mogen de kinderen na het ontbijt naar huis. Dit zal rond 9.00 uur zijn. 

 

OUDERS 

 
Facultatieve ontwikkelgesprekken en het portfolio 
We willen alle ouders de gelegenheid geven om in gesprek te gaan met de leerkracht(en) als 
er nog vragen/zorgen zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de leerkracht(en). De 
gesprekken kunnen worden gehouden van maandag 12 juli t/m donderdag 22 juli. We zetten 
de gesprekken niet open in Social Schools, want dan ontvangt iedereen een uitnodiging en 
een herhaling als je je niet hebt ingeschreven.  
Het kan ook zijn dat de leerkracht(en) u benaderd voor een gesprek. 
De gesprekken mogen fysiek plaatsvinden, maar kunnen ook via Microsoft Teams worden 
gehouden. Wilt u dit goed afstemmen met de groepsleerkracht om misverstanden te 
voorkomen? 
 
Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV) 
Het team van IKC De Expeditie krijgt van velen van u de complimenten voor het werk dat 
wordt verzet in deze onzekere tijd. Hierbij wordt vaak genoemd dat er constant geschakeld 
en gereageerd wordt op de situatie van het moment. Dit wordt zeer gewaardeerd. Maar niet 
alleen het team werkt hier hard voor, wij krijgen ontzettend veel steun en advies vanuit de 
MR en OV. Beide geledingen kijken kritisch met ons mee, denken mee in oplossingen en 
steken (samen met alle andere ouders) de handen uit de mouwen! Bedankt voor deze 
prettige samenwerking. 
 
Herhaling: Presentatieavond 
Dit schooljaar vinden er nog geen bijeenkomsten met ouders plaats in de school. Dit 
betekent dat de presentatieavond op dinsdag 6 juli niet door gaat. Uiteraard willen wij u op 
de hoogte brengen over de groepsindelingen van schooljaar 2021-2022.  
De groepsindeling zal dit jaar, net als vorig jaar, deze dag via een bericht op Social Schools 
met u worden gedeeld. 
 
Einde boekenpret groep 1/2/3 
Afgelopen jaar hebben de kinderen weer van Boekenpret kunnen genieten. Een groot 
aanbod van boeken, waaruit elke week een nieuw boek gekozen mocht worden. Vanaf 
dinsdag 6 juli zullen de boeken weer worden ingenomen. De kinderen zullen dus geen 
nieuw boek meer meekrijgen. Wilt u eraan denken om de boekenprettas weer in te 
leveren?  



MR vergadering: 
Op dinsdag 22 juni is de MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. Kevin en 
Rik, onze nieuwe MR leden namens de oudergeleding, waren ook aanwezig. 
Er is kort gesproken over de stand van zaken rondom de corona maatregelen en de 
aankomende versoepelingen. 
In deze bijeenkomst heeft de MR ingestemd met het plan voor de NPO gelden voor komend 
schooljaar.  
De formatie voor schooljaar 2021-2022 is toegelicht door Maarten en Jordy. Vervolgens heeft 
de MR ingestemd met de formatie van volgend schooljaar.  
Tot slot hebben we het jaar 2020-2021 geëvalueerd en gekeken welke zaken er komend jaar 
op de agenda zullen komen. 
Wij nemen afscheid van Roy van Vugt en Cindy Dimmendaal als MR lid. Bedankt voor alles 
wat jullie de afgelopen jaren hebben betekend voor de Expeditie. 
 
 
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 27 Ochtend Middag 

Maandag (05-07) Expeditie 

Dinsdag (06-07)  

Woensdag (07-07)  

Donderdag (08-07)  Expeditie 

Vrijdag (09-07) Expeditie 

 
Bijlagen: 

- D.V.C.’26 Voetbaldagen 
- Flyer digiDIEK  

 

AGENDA 

 
wo 30-06 en do 01-07 Meester- en juffendag groepen 1/2/3 
vrij 02-07 Studiedag 
di 06-07 Digitale presentatieavond 
wo 07-07 t/m vrij 09-07 Kamp groep 8  
wo 
do 

07-07 en do 08-07 
08-07 en vr 09-07 

Groep 4/5a op Expeditie  
Groep 4/5b op Expeditie  

ma 12-07 t/m do 22-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
do 15-07 en vrij 16-07 Groepen 6/7 op Expeditie 
di 20-07 Musical groep 8 
do 22-07  Portfolio mee naar huis 
vrij 23-07 Doordraaidag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
ma  26-07 t/m vrij 05-09 Zomervakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  

Week 28 Ochtend Middag 

Maandag (12-07)  
Dinsdag (13-07)  
Woensdag (14-07) Expeditie  

Donderdag (15-07) Expeditie 

Vrijdag (16-07)  



Bijlage 1: D.V.C.’26 Voetbaldagen 

 
 
 
 

 

 
  



Bijlage 2: Flyer digiDIEK 

 
 

 


