Nieuwsbrief

17 nov t/m 23 nov 2018

19 november

Studiedag, groep 1 t/m
8 vrij

22 november

MR vergadering

26 november

Surprises inleveren
groep 5 t/m 8

28 november

Cultuurtje groepen 4

Suze
Megan

Afgelopen donderdag zijn alle groepen bezig geweest met een hele middag Techniek. In elke
jaargroep is iets verschillends gedaan. Van vogelvoedertakken maken tot bruggen bouwen
van kranten, heel divers. Wij merken dat alle kinderen (en in sommige groepen ook
hulpouders!) altijd enthousiast zijn. Het is voor kinderen ook zeker leuk om eens wat anders
dan anders te doen. Wij realiseren ons dat heel goed als school. Wij proberen ook om steeds
vaker op andere manieren les te geven. En die kant willen we ook steeds verder in onze school
ontwikkelen, passend bij onze visie en onze mogelijkheden.
Zo heeft u misschien al eens gehoord dat uw kind buiten de tafels oefent, met een bal door
de klas mag gooien om antwoorden te geven of zelf dingen mag presenteren als hij/ zij dat
leuk vindt (dus buiten de ‘verplichte’ presentaties om).
Wij wensen u een fijn lang weekeinde en praten u in de volgende Nieuwsbrief bij over wat het
team op de studiedag heeft gedaan.

Er wordt inmiddels ook op onze school fanatiek geruild met de
Pietenplaatjes. We volgen elke dag trouw het Sinterklaasjournaal, want
wij begrijpen het ook niet zo goed……..hopelijk komt Sinterklaas morgen
veilig en wel aan in Zaanstad en zondag in Etten-Leur. En wordt dan alles
duidelijk, zodat wij de Sint op 3 december met een gerust hart kunnen
verwelkomen!!
Ook heeft de Oudervereniging er weer voor gezorgd dat alles er gezellig
uitziet in de gemeenschappelijke ruimtes. Inmiddels is ook elke klas klaar
voor de Sinterklaasperiode!

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

