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AGENDA 
wo.  16 nov 
do.   17 nov 
vr.    18 nov 
ma.  21 nov 
wo.  23 nov 
vr.    25 nov 
wo.  30 nov 
do.    1 dec 
ma.   5 dec 
di.     6 dec 

 
 
gr.4 t/m 8; 1e crea-ochtend van 10.30 uur tot 11.45 uur 
10-minutengesprekken van 15.00 uur tot 21.00 uur 
gr.7 bezoek Frans Hals museum 
10-minutengesprekken van 15.00 uur tot 21.00 uur 
gr.4 t/m 8; 2e crea-ochtend van 10.30 uur tot 11.45 uur 
gr.8 bezoek Frans Hals museum 
gr.4 t/m 8; 3e crea-ochtend van 10.30 uur tot 11.45 uur 
kijkmiddag 4XWijzer om 15.00 uur in alle klassen 
gr.1 t/m 8 Sinterklaas; continurooster, alle groepen 14.00 uur uit 
gr.1 t/m 3 speelgoedochtend 
gr.1 t/m 8 inloop tot 9.30 uur 

 

Mediawijsheid 
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. 

Verslag MR-vergadering  
Donderdag 6 oktober vond de eerste MR-vergadering       
van dit schooljaar plaats. Omdat geen kandidaten       
zich tijdig hadden gemeld, blijft Sven Hermans dit jaar         
voorzitter en vond onze vergadering plaats in de oude         
samenstelling. Nadrukkelijk roepen wij    
belangstellende ouders op de vergaderingen van de       
MR bij te wonen en of input te geven via onze MR            
email inbox! Tijdens de vergadering heeft de MR        
ermee ingestemd dat de leerlingen van groepen 3 t/m         
8 nog maar twee keer een rapport krijgen, in lijn met           
de insteek op veel andere scholen binnen de        
Stichting. Ouderavonden in november blijven wel      
gehandhaafd maar zullen meer over het welbevinden       
gaan. Ook was er aandacht voor het Schoolplan. De         
MR was onder de indruk van de ambitieuze plannen.         
Dit Schoolplan wordt op de website gepubliceerd. Een        
verkorte versie op A3-formaat is eveneens      
beschikbaar. Speerpunten voor dit schooljaar werden      
vastgesteld zoals het werken aan een positief       
groepsklimaat. Ook de schooltijden moeten ter      
discussie worden gesteld. Wij willen kenbaar maken       
wat de mogelijkheden zijn en de tevredenheid van de         
ouders meten. De volgende vergadering vindt plaats       
op donderdag 24 november om 20.00 uur in de         
school. Daarbij bent U van harte welkom!  
Ria van der Scheer 
 
Schoolplan 
Zoals hierboven al genoemd wordt is het schoolplan        
terug te vinden op onze website. De verkorte versie         
op A3 formaat sturen wij u ook mee met deze          
nieuwsbrief. Naast de lange termijn doelen, zijn       
hierop ook de meer concrete plannen voor dit        
schooljaar terug te vinden. In de nieuwsbrieven zullen        
wij u op de hoogte houden over de voortgang van          
deze 10 punten. 
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Crea-ochtenden 
De crea-ochtenden voor de leerlingen van de groepen        
4 t/m 8 gaan door! We kunnen nog        
ouders gebruiken om te helpen, zodat      
de kinderen in niet al te grote groepen        
verdeeld kunnen worden. De crea-ochtenden zijn op       
woensdag 16, 23 en 30 november van 10.30 tot 11.45          
uur.  
 

Sint Maarten bij de kleuters 
Vrijdagochtend wandelden de beide kleutergroepen     

naar de Wildhoef waar    
we Sint Maarten-liedjes   
zongen voor de   
ouderen. Vol trots lieten    
de kinderen hun   
zelfgemaakte lampion  
zien. Dit vonden de    
ouderen erg leuk om te     
zien. Ze genoten ervan.  

Na afloop kregen de kleuters een lekkere mandarijn        
mee voor het zingen en het laten zien van de          
lampionnen. 
 

groep 4 tijdens het Open Podium 
We gingen Sint   
Maarten spelen.  
Er was een volk    
en de ridders   
met Sint  
Maarten. Een  
aantal kinderen  
vertelden het  
verhaal. Ik vond   
het leuk om iemand van het volk te spelen en dat de            
hele klas mee deed. Het was ook zo mooi en het ging            
heel goed. Ik wou dat ik het zelf kon zien. 
Emme 
 

Schoolfiets gezocht 
Voor school zijn wij nog steeds op zoek        
naar een fiets! De leerkrachten kunnen niet       
altijd op de fiets naar school komen als zij         
met hun klas op pad gaan. Dit komt bijvoorbeeld         
omdat zij te ver weg wonen. Daarom hebben wij het          
volgende bedacht: een schoolfiets! 
Heeft u misschien thuis nog een fiets staan die u bijna           
niet gebruikt? Dan zouden we deze graag als        
schoolfiets willen gebruiken! 
 
Dinsdag 6 december inloop tot 9.30      
uur 
Op dinsdag 6 december, de dag na       
pakjesavond, mogen de kinderen    
een uurtje later op school komen;      
om 9.30 uur. Maar de deuren zijn       
gewoon vanaf half negen voor     
iedereen geopend.  
 

Wist u dat... 
De peuters zijn deze weken druk bezig       
geweest met hun lampionnen en hebben      

we flink geoefend met de liedjes. We hopen dat         
iedereen een  
heel leuke Sint   
Maarten heeft  
gehad. 
Alle peuters  
maken ook  
mooie 
paddenstoelen. 
De een van   
lege 
toetjesbakjes en de ander met een ballon en        
papiermache. Heerlijk kliederen met lijm dus. 
We houden ons dan ook aanbevolen voor dit soort         
materialen, zoals lege kwarkbakjes, wc- en      
keukenrollen, blikjes en dekseltjes. U kunt het       
allemaal bij ons kwijt. 
 
Dan een aantal wist-u-datjes. Wist u dat:  
- de peuters bij ons vanaf 2 jaar welkom zijn. 
- we momenteel inventariseren of we de maandag en         
donderdagmiddag ook open zullen gaan. Bij interesse       
kunt u zich melden bij de leidsters. 
- iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen. 
- er weer voldoende ruimte is op maandag, woensdag         
en donderdag. 
Marty en Sandra  
 
Huis van Hilde 
Op vrijdag 11 november zijn de kinderen van groep 5          
naar het museum ‘Huis van Hilde’ geweest. Hier        
gingen zij terug in de tijd naar de Romeinen. We          
werden welkom geheten en daarna gingen de       
kinderen in twee groepen werken aan opdrachten.       
Het was een zeer inspirerende ochtend. 
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