TEAM OBS DE EXPEDITIE

INFORMATIE

Het Laagland : groep 1 ,2,3 & 4
Het Hoogland: groep 5, 6, 7 & 8

Juf Leny, juf Jolande en juf Evelien zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle
kinderen van de Expeditie.
Evelien Rooze
Jolande Kelder – Sterenborg
Leny van der Lee

erooze@sg-owsa.nl
jsterenborg@sg-owsa.nl
lvanderlee@sg-owsa.nl

ma t/m vr
ma t/m do
do en vr

HOE LAAT OP SCHOOL?
Groep 1 tot en met 8
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 –14.30 uur		
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle
kinderen tussen de middag samen met de leerkracht op
school eten.
’s Ochtends mogen de leerlingen vanaf 8.20 uur naar
binnen. Ook ouders zijn dan welkom in de school. U heeft
dan de gelegenheid om samen met uw kind het gemaakte
werk te bekijken. Ook kunt u even een korte mededeling
kwijt aan de leerkrachten. De leerlingen gaan aan het begin
van de dag zelfstandig aan het werk op het leerplein.

FRUIT ETEN

Tijdens de ochtendpauze mag
iedereen iets van fruit en te
drinken meenemen. We willen u vriendelijk
verzoeken om het eten en drinken zoveel
mogelijk te verpakken in goed sluitende
bekers en bakjes voorzien van naam.
Liever geen pakjes drinken. We proberen op
deze manier de hoeveelheid afval te beperken.
Wij moedigen iedereen aan om voor een gezond
tussendoortje te kiezen.

ZIEKMELDEN, AFWEZIGHEID

Wanneer uw kind niet of niet op tijd op school kan
komen, door bijvoorbeeld ziekte of bezoek aan een
dokter , willen we dat graag voor schooltijd weten.
U kunt dit voor 8.15 uur via de app van SchoolUnited
of telefonisch doorgeven. Ons telefoonnummer is:
0523 262439.

VAKANTIEPLANNING
2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag		
Meivakantie
Hemelvaartsdag
+vrijdag
Pinksteren		
Zomervakantie

16 t/m 24 oktober
24 december t/m 10 januari
19 t/m 28 februari
15 april
18 april
27 april
30 april t/m 8 mei
26 en 27 mei
22 t/m 26 mei
16 juli t/m 28 augustus

GESPREKKENCYCLUS

Aan het begin van het schooljaar zal de
leerkracht een afspraak maken met u en uw kind
om samen de verwachtingen voor het schooljaar
te bespreken. Verder worden er drie keer per
jaar ouder- kindgesprekken gehouden. Tijdens
deze gesprekken bespreken we samen hoe het
op school gaat.
In november en in juni zijn de gesprekken
vrijblijvend. In maart willen we graag alle kinderen
met hun ouders spreken.

STUDIEDAG
EN
ma 25 okto

ber 2021
ma 10 janu
ari 2022
ma 7 febru
ari 2022
ma 28 febr
uari 2022
do 14 april
2022
ma 27 juni
2022		

Hoofdluis

JARIG

Als een kind jarig is, is het feest
en dat mag op school gevierd
worden. Tijdens de ochtendkring
wordt de verjaardag gevierd, er
wordt gezongen en er is speciale
aandacht voor de jarige.

Iedere woensdag na een vakantie worden
alle kinderen gecontroleerd op luizen.
Dit is een service van onze school.
U bent zelf verantwoordelijk om uw
kind(eren) luisvrij te houden.

Alle jarigen mogen trakteren. Wilt
u bij het kiezen van een traktatie
de slogan “snoep verstandig, en
niet teveel” in gedachten houden?

GYMTIJDEN
Sport en bewegen vinden we
op de Expeditie erg belangrijk.
Daarom kiezen wij er bewust
voor bepaalde lessen ook
buiten met een bewegend
leren-activiteit aan te bieden.
Bewegen is gezond!
Ook krijgen onze leerlingen
twee keer in de week gymles
van een vakleerkracht. Deze
gymlessen worden gegeven
op woensdag en
donderdag.

INFORMATIE
Op onze website
www.obsdeexpeditie.nl
vindt u allerlei informatie over onze school.
U vindt er o.a. de schoolkalender. Hierop staan
alle belangrijke data van het schooljaar. Daarnaast
adviseren wij u om de Schools United app te
installeren. Hierop vindt u veel informatie vanuit de
school. Ook gebruiken wij deze app om foto’s en
nieuws met u te delen en om oudergesprekken te
plannen. De nieuwsbrief ontvangt u één keer per
maand. Hierin staan alle belangrijke schoolzaken en
activiteiten op een rijtje.

VREEDZAME SCHOOL

OUD PAPIER

Op de Expeditie werken we volgens de richtlijnen van de
Vreedzame School. We leren de kinderen hoe we in de wereld
met respect met elkaar omgaan. We leren ze ook om duidelijk
te zijn. Wat vind je fijn en wat niet? Hoe ga je met elkaar om? De
Expeditie is een plek waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Onze leerlingen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school en
staan open voor de verschillen tussen mensen.

Voor het ophalen van het oud papier
wordt er maandelijks op elke derde
dinsdag een container achter de
Spar geplaatst. Onze school verdient
hierdoor een aardig bedrag wat
weer ten goede komt aan onze
kinderen. We vullen daarmee het
tekort aan van de kosten van het
schoolreis en het schoolkamp, we
bekostigen daarmee bijzondere
activiteiten en sparen voor het
schoolplein. De data staan ook op de
kalender van onze website vermeld.

WERKDAGEN
IB-er			Liset Dwars
			
Coach			Alice Hofacker

ldwars@sg-owsa.nl
ahofacker@sg-owsa.nl

ma, wo en do

(interim) Directeur

sfisser@sg-owsa.nl

do en vr

Sander Fisser

