
GROEPSACTIVITEITEN 

 
IPC groepen 6/7/8 thema ‘Nederland waterland’ 
Afgelopen dinsdag zijn we met het thema’Nederland waterland “gestart. 
Wie het over Nederland heeft, zegt water. Onze grote vijand, maar ook onze grote vriend. 
Met krachtige rivieren die door ons land stromen en de Noordzee en de Waddenzee. Waar is 
toch die Zuiderzee gebleven? Maar ook drinkwater en waterstanden beïnvloeden ons land 
elke dag. 
In de unit krijgen we dus ‘natte voeten’! 
 
IPC groepen 4/5 thema ‘Tijd-Detectives’ 

We zijn deze week gestart met ons nieuwe IPC thema “Tijd-Detectives”. We zijn naar het Cool 
Nature Park geweest en hebben als echte archeologen gezocht naar oude voorwerpen. 
Het thema staat in het teken van geschiedenis. We gaan oude voorwerpen bekijken en bepalen 
hoe oud ze zijn.  Ook maken we een echt “Tijd-Detectives Museum” met oude voorwerpen. We 
zullen een filmpje maken als het museum klaar is en deze naar de ouders van de groep 4-5 
sturen zodat u een kijkje kunt nemen in het museum. 
Voor de IPC les van dinsdag 3 november zijn we op zoek naar voorwerpen van vroeger. 
Bijvoorbeeld: een oud horloge, gereedschap van vroeger, oude munten, oud speelgoed of een 
oude telefoon. Mocht u thuis nog spullen hebben, dan mag u dit op dinsdag 3 november 
meegeven aan uw kind. Tijdens de IPC-les gaan de kinderen de voorwerpen bekijken en zullen 
ze een plaats krijgen in het “Tijd-Detectives Museum”. 
 
IPC groepen 1/2/3  thema ‘Feest!’  
Vanaf 2 november t/m 18 december werken wij aan het thema ‘Feest’. Wij behandelen 
verschillende soorten feesten en kijken ook naar welke feesten er in andere landen worden 
gevierd. Ook leren we hoe we een feest moeten organiseren en leren zelf feestversiering te 
maken. Dit thema past natuurlijk helemaal bij de komende feesten in december. Volgende 
week donderdag 5 november trappen we het thema af met een groot herfstfeest. Deze dag 
mogen de kinderen in feestelijke kleding naar school komen. De kinderen mogen volgende 
week ook alles wat met herfst te maken heeft meenemen naar school, zo maken we het feest 
compleet. 
 

OUDERS 

 
Ontwikkelgesprekken 
Vanaf woensdag 4 november 16.00 uur tot vrijdag 13 november kunt u zich inschrijven voor 
een ontwikkelgesprek. De ontwikkelgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen 
plaatsvinden in de periode van maandag 16 november tot vrijdag 27 november. Wij vinden 
het belangrijk dat we met alle kinderen en ouders voor de kerstvakantie minimaal één 
gesprek hebben gehad. De gesprekken zullen via Teams plaatsvinden.  
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Aanwezigheid Maarten 

Week 45 Ochtend Middag 

Maandag (02-11)  

Dinsdag (03-11)  

Woensdag (04-11) Expeditie  

Donderdag (05-11)  

Vrijdag (06-11) Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Reminder online Jeugdpronkzitting C.V. De 11’jes 
- Afgelasting spooktocht Jeugdwerk 

 

AGENDA 

 
Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 24-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 04-12 Sinterklaas  
Do 17-12 Kerst op school 
Vrij  18-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 21-12 t/m vrij 01-01 Kerstvakantie 

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

Bob Jansen Maike Hieltjes  

  

Week 46 Ochtend Middag 

Maandag (09-11)  

Dinsdag (10-11)  

Woensdag (11-11) Expeditie 

Donderdag (12-11)  

Vrijdag (13-11) Expeditie 



Bijlage 1: Reminder online Jeugdpronkzitting C.V. De 11’jes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Bijlage 2: Afgelasting spooktocht Jeugdwerk 

 
 
 

 


