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15 november

Techniekmiddag

19 november

Studiedag, groep 1 t/m
8 vrij

22 november

MR vergadering

26 november

Surprises inleveren
groep 5 t/m 8

Er zijn deze week geen
nieuwe leerlingen op school

Zoals we vertelden op de algemene ouderavond zullen we dit jaar de methode Engels
vervangen. Afgelopen week heeft de werkgroep belangrijke stappen gezet hierin. Ons streven
blijft nog steeds dat we hier op school mee gaan starten in januari 2019. U zult begrijpen dat
de methode een leidraad is voor de leerkrachten. Gezamenlijke afspraken maken over de
juiste inzet blijft heel belangrijk en dat is de volgende stap binnen het team. We houden u op
de hoogte!!
Op 17 november zet de Sint weer voet op Nederlandse bodem. U leest er meer over verderop
in de Nieuwsbrief.
De groepen 7 en 8 doen binnenkort mee met het programma Mediamasters. Ook hierover
leest u verderop meer.

Ook het cultuurtje van de groepen 7 was een groot succes! De kinderen
hebben de afgelopen weken helemaal zelf stukjes in elkaar gezet. Dat
was voor de meesten al een heel leerproces. Maar….het resultaat mocht
er zeker zijn!

BELANGRIJK BERICHT:
De kleuters gaan op donderdag 15 november hun dennenappels en
stokken met voer voor de vogeltjes aan de hekken en in het bos hangen.
Pas op voor uw kleding indien u tegen het hek gaat staan.

Bericht van de groepen 7&8
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan ‘de week van de mediawijsheid’. In deze week maken
wij gebruik van het volgende interactieve programma:
MediaMasters 2018: Mediawijs? Bewijs het maar!
MediaMasters is het grootste project op het gebied van
mediawijsheid voor groep 7 en 8 in Nederland. Het is een
online game die in de klas en thuis wordt gespeeld.
Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en
de gevaren die media bieden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media,
informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken.
De leerlingen moeten met elkaar laten zien welke mediavaardigheden zij in huis hebben
om de game tot een goed einde te brengen. Wij vragen u thuis extra aandacht te besteden
aan dit onderwerp. Er zijn een aantal opdrachten die thuis uitgevoerd dienen te worden.
Ook uw hulp en ondersteuning is hierbij nodig.
De game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid van 16 t/m 23 november
2018.
Bekijk hier de trailer van het spel.
Meer informatie kunt u ook vinden via www.mediamasters.nl
Vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 7 en 8

Bericht van de werkgroep Sinterklaas
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onze school volgt dit jaar met de kinderen Het Sinterklaasjournaal. Daar zijn we de
komende tijd op school heel druk mee. Aan de hand van allerlei tips en materialen proberen
wij met de kinderen het Sinterklaasjournaal actief te beleven. Het Sinterklaasjournaal is
vanaf maandag 12 november elke dag om 18.00 uur te zien op NTR 3. Voor nog meer
leuks voor thuis kijkt u op:www.sinterklaasjournaal.nl
Voor de Sinterklaasviering op maandag 3 december kunnen we u alvast melden dat er bij
de traktaties die de leerlingen tijdens het Sinterklaasfeest krijgen géén rekening wordt
gehouden met allergieën. Heeft uw kind dus een bepaalde voedselallergie houd hier dan
zelf rekening mee a.u.b. De kinderen moeten op deze dag voor de ochtendpauze zelf eten
en drinken mee nemen!
Vanaf groep 5 maken de kinderen een surprise voor elkaar. Het cadeautje mag niet duurder
zijn dan 3 euro. De leerkrachten doen zelf niet mee met de surprises. De surprises moeten
door de kinderen al op maandag 26 november worden meegebracht naar school.
Op de dag van de Sinterklaasviering bent u als toeschouwer natuurlijk weer van harte
welkom. We willen u wel vriendelijk verzoeken om niet voor de kinderen of op de
balustrades te gaan staan. Wilt u bij het maken van foto’s en eventueel delen via social
media rekening houden met dat er geen andere kinderen op te zien zijn?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Sinterklaas

