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Sint Maarten 

 

Vanavond is het dan zover. Eindelijk mogen de kinderen langs de deuren 

met hun zelfgemaakte lampion. Ze hebben er erg hard aan gewerkt.  

In de groepen zijn allemaal verschillende lampions geknutseld.  

We wensen iedereen vanavond heel veel plezier ! 

 

Inloopavond 

 

Het was dinsdagavond weer een drukte van jewelste. Het was de 1e inloop- 

avond van dit schooljaar. Trots lieten de kinderen aan hun pappa’s en 

mamma’s hun schriften en werkjes zien. Maar ik zag ook vele ‘Chromebooks’ 

op de tafels. Kinderen legden hun ouders uit hoe een Chromebook werkt en 

lieten hun werk zien dat ze op hun ‘Drive’ hadden opgeslagen. Wat gaan de 

veranderingen toch snel ! Erg leuk ! 

 

 

Nieuwsbrief Mediawijsheid 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons.  

Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden.  

Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over 

bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe  

zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. 

 

Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij 

bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. 

Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en 

mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hun online 

wereld. Ze moeten het zelf doen! 

 

In de Week van de Mediawijsheid (18 - 26 november) starten wij op school in alle klassen 

structureel met lessen over mediawijsheid. De groepen 1 t/m 6 werken dit schooljaar met de 

methode Het Nationaal MediaPaspoort.  De groepen 7 & 8 werken dit schooljaar met de methode 

Mediabegrip.  

Kinderen gaan steeds jonger met media aan de slag. We willen de kinderen krachtig maken in hun 

gebruik met media en hun gedrag ten positieve veranderen. 

Omdat wij als school mediawijsheid zien als gezamenlijke taak van kind, ouders en school 

verwachten wij dat u als ouder/verzorger met uw kind over dit onderwerp praat en hen bewust 

maakt van de mogelijkheden, maar ook van de gevaren. 

 

 

 

 

 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

De afgelopen drie weken hebben we gewerkt aan het thema 'herfst'. We hebben onder andere 

een herfstwandeling gemaakt, egels gekleid, bomen getekend én lampionnen gemaakt. In groep 

1/2 C is zelfs een heerlijke herfstsoep door de kinderen klaargemaakt!  

 

Deze week ronden we het thema 'herfst' af en gaan we door naar Sinterklaas. Afgelopen 

woensdag is het Sinterklaasjournaal begonnen. Wij volgen dit op school met de kinderen. 

 

De inloopavond van afgelopen dinsdag vonden wij een groot succes. Heel leuk dat er zo veel 

belangstelling voor was!  

 

Het komende weekend zal een druk en gezellig weekend worden; op vrijdagavond Sint Maarten en 

op zaterdag is de landelijke intocht van Sinterklaas. We wensen iedereen een heel goed weekend! 

 

groep 1/2C: Sinds deze week is Twan in onze klas gestart. We wensen hem veel plezier bij ons          

        op school. 

 

 

 

Groep   

 

 

De afgelopen weken stonden in het teken van de lampionnen en de podiummiddag.  

 

Bij de podiummiddag hebben we het journaal van groep 6 laten zien. De groep was opgesplitst in 6 

groepen;  

 de presentatoren van het journaal 

 het 95 jarig jubileum  

 de muzieklessen van meester Peter 

 de Kinderboekenweek 

 thema onderwijs  

 het weer 

 en we hadden natuurlijk een cameraman en een geluidsman.  

 

Kortom we hadden een geslaagd stukje toneel laten zien en wij waren trots op de kinderen. 
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In de schoolapp hadden we u een foto gestuurd,  

maar voor degene die de foto niet heeft gezien,  

hier nogmaals de foto: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de middagen dat we niet aan het oefenen waren voor 

de podiummiddag, gingen we hard aan de slag met de 

lampionnen.  

De kinderen hadden allemaal een fles meegenomen en van 

de fles hebben wij een vleermuis gemaakt.  

Hiernaast ziet u het resultaat.  

 

 

Natuurlijk werken we naast alle creatieve activiteiten ook heel hard. Wij hebben deze week blok 

2 van rekenen afgesloten en volgende week sluiten we het thema pronkstukken van taal af.  

 

 

 

Groep   

 

 

De kinderen van groep 7 hebben het thema ‘Romeinen’ afgesloten met hele goede en leuke 

presentaties. Binnenkort starten we weer met een nieuw thema! De kinderen mochten zelf 

meedenken over het onderwerp en veel kinderen wilden graag dat het thema ‘landen’ of  

‘de wereld’ zou worden. Daarom wordt ons nieuwe thema: 'Een reis om de wereld'.  

We hebben er al veel zin in. 

 

De kinderen hebben heel goed opgetreden bij de podiummiddag. En wat leuk om te zien dat er 

zoveel ouders kwamen kijken! Ook bij de inloopavond waren veel ouders aanwezig en hebben veel 

kinderen trots laten zien waaraan ze hebben gewerkt. 

 

Hoogtepunt deze week was het meedoen aan de Mannequin Challenge. Dat is een nieuwe hype 

waarbij je zo stil mogelijk moet staan zodat het net lijkt of je een paspop bent. We hebben hier 

een leuk filmpje van gemaakt en deze is naar de ouders gemaild. Het was ontzettend leuk om te 

maken! 

 

Op het moment zijn de kinderen bezig met het maken van hun eigen tekst op het liedje Kye Kye 

Kule van meester Peter. Ook gaan de kinderen volgende week voor het thema familie (van taal) 

een stamboom maken van hun eigen familie. Ze hebben hiervoor foto's nodig van hun familieleden. 

Veel leuke en leerzame dingen hebben we dus weer in de planning! 
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Proficiat 
 

13 Yulan Heijn  8 

13 Vicky Verbruggen 5 

13 Ella Westerik  3 

15 Olivia Wichers  7 

16 Olivier Corver  1/2C 

18 Juliette van Dijk 3 

18 Morris Manschot 8 


