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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
We starten maandag 14 maart met het persoonlijke leerdoel ‘Moraliteit’, dat de 
komende 2 weken centraal zal staan. Hierbij denken wij aan: 

- de juiste beslissingen proberen te nemen 

- gepast gedrag laten zien, afhankelijk van de situatie  
- nadenken over je eigen gedrag en weten wat de consequenties van je 

gedrag kunnen zijn 
- de waarheid vertellen 
- reflecteren op de keuzes die je maakt 

 
Voorstelling ‘Ik ga op reis, Pieter’ groep 6/7 en 8 
Op dinsdag 22 maart mogen de kinderen van de groepen 6/7 en 8 naar de voorstelling ‘Ik ga 
op reis, Pieter’ in het Stadstheater in Arnhem. ‘Ik ga op reis, Pieter!’ is een verhaal om de 
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging levend te houden. Een 
verhaal over toen, met betekenis voor nu. Over bewustwording van uitsluiting, racisme, 
antisemitisme en wat we daartegen kunnen doen.  
De voorstelling is onderdeel van het IPC thema ‘Wat als het jou overkomt?”. Wij zijn nog op 
zoek naar ouders die willen rijden. U kunt zich opgeven via Social Schools.  
 
Verkeersexamen groep 7 
Op donderdag 31 maart doen de kinderen van groep 7 mee aan het Nationaal VVN 
verkeersexamen. U kunt uw kind helpen met de voorbereiding van het examen. Samen 
oefenen is harstikke leuk! Dit kan onder andere op de site https://examen.vvn.nl/oefenen. 
 

OUDERS 

 
Zelftesten voor alle kinderen 
Vanaf aanstaande maandag kunnen, naast de kinderen uit groep 6 t/m 8, kinderen uit de 
groepen 1 t/m 5 twee zelftesten per week krijgen vanuit school. Indien u hier als ouder 
gebruik van wilt maken, kunt u zich aanmelden door een Social Schools bericht te sturen 
naar de leerkracht(en) van uw kind. Deze zelftesten worden meegegeven om thuis te 
gebruiken. 
 
Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne houdt het nieuws en daardoor ook veel leerlingen, leraren en scholen 
bezig. Bij leerlingen kan het ook veel gevoelens en/of herinneringen losmaken. Bied ruimte 
voor dit gevoel.  
In de groepen 6/7 en 8 wordt op dit moment aan het IPC thema ’Wat als het jou overkomt’ 
gewerkt. Een thema over de oorlog en onderwerpen als ‘vervolging’ en ‘vluchten’. 
Onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog, de holocaust, de val van Srebrenica en nu de 
gebeurtenissen in Oekraïne kunnen vreselijke voorstellingen en gedachten oproepen.  
Mede door het internet zijn de kinderen maar een muisklik verwijderd van heftige beelden en 
woorden. Gedurende de hele unit hebben we oog voor deze gevoeligheden en houden we 
de kinderen nauwlettend in de gaten, evenals we dit in de andere groepen doen. 
Mocht u het idee krijgen dat het uw kind te erg bezighoudt of anderszins, laat het ons dan 

even weten.  
 
 
 



Genieten 
Wat is het een genot om door ons IKC te lopen waarin de kinderen weer vrij door elkaar 
mogen werken en spelen, wij u weer mogen verwelkomen en leerlingen en leerkrachten 
zonder mondkapje door de gangen mogen lopen. Laten we hier samen van genieten. 
Bedankt voor uw vertrouwen, medewerking en flexibiliteit in de afgelopen periode.  
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 11 Ochtend Middag 

Maandag   Expeditie 
Dinsdag   

Woensdag  Expeditie 

Donderdag   

Vrijdag  Expeditie 

 
Bijlagen: 

- Bolderkarrenoptocht 
- H.V.Z. Tulpencursus hockey instuif 
- Computertypen/Word/PowerPoint 

 

AGENDA 

 
Wo  09-03 t/m vrij 25-03 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7  
Do 14-04 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 15-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 18-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Vrij 22-04 Koningsspelen, alle kinderen om 12:00 uur vrij 
Ma 25-04 t/m vrij 06-05 Meivakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
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Bijlage 1: Bolderkarrenoptocht 

 
 
 
 
 
 
Jij loopt toch ook op 5 juni mee in de bolderkarrenoptocht? 

De Didamse Carnavalsoptocht is dit jaar verplaatst naar zondag 5 juni.  

Heb jij altijd al een keer willen meelopen in de carnavalsoptocht van Didam? Zit jij in groep 6 
t/m 8 van een Didamse basisschool en lijkt het je leuk om, met een groepje vrienden, je eigen 
bolderkar te ontwerpen, te bouwen en te versieren?  

Geef je dan nu, samen met je vrienden, op voor het 
bolderkarrenproject en loop op zondag 5 juni mee in de ‘Mooiste 
Optocht van de regio’! 

Op woensdag 6 april, om 18:30,  is er een informatieavond. Geef je 
op voor de informatieavond via het mailadres: 
bolderkaroptocht@gmail.com 

Je krijgt die avond: 

 Informatie over de deelname aan de bolderkaroptocht 

 tips en trucs voor het maken van een bolderkarcreatie 

 een bolderkar in bruikleen mee 

 gratis materialen voor het versieren van je bolderkar. Denk 
daarbij aan ballonnen, behangplaksel voor papier-maché, 
verf, kwasten en hout. 

Check https://www.youtube.com/watch?v=2tBLWVfAago voor een impressie van voorgaande 
jaren! 

De bolderkaroptocht is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welcom en de vier Didamse 
carnavalsvereningingen; De Vrolijke Drammers, De 11jes, De Geinsköp en De Vrolijke 
Slörpers.  
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Bijlage 2: H.V.Z. Tulpencursus hockey instuif 

 
 
 

 
  



Bijlage 3: Computertypen/Word/PowerPoint 

 
 
 
 

 


