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Voorlopig advies gr 8
KCR-overleg
Voorlopig advies gr 8
OV-vergadering
Knutselinloop PSZ, 8.45-9.15 uur en 13.00-13.30 uur
Knutselinloop PSZ, 8.45-9.15 uur en 13.00-13.30 uur
Knutselinloop gr 1/2, 8.30-9.00 uur

Meneer Glenn (5b) wordt vervangen. Nog niet bekend
door wie.

Week van de mediawijsheid
Deze week is het de week van de mediawijsheid. Dit jaar is het thema: ‘Heb jij het onder de duim?’
Met de opmars van de smartphone is onze duim een machtig instrument geworden. Of we er nu mee
scrollen, klikken of swipen: de mogelijkheden zijn eindeloos.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid besteden we hier op school extra aandacht aan door in alle
klassen met elkaar het gesprek over mediawijsheid aan te gaan en van elkaar te leren.
Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen
ze dan ook als vanzelf op.
Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden – dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en
creatief kunt inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de
gemedialiseerde samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust èn samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.
Vanuit de werkgroep Sinterklaas
Op maandag 26 november mogen alle kinderen van groep 1 t/m 8 de schoen
zetten op school. De kinderen van de groepen 1/2 gebruiken hiervoor hun gymschoenen. Die zijn al op school aanwezig dus dat is lekker makkelijk!
De groepen 3 t/m 8 mogen hun eigen schoen die dag mee naar school nemen.
Knutselinloop op de peuterspeelzaal
Op maandag 26 november en dinsdag 27 november beginnen we op de peuterspeelzaal op de ochtend
en middag dagdelen, het eerste halfuurtje met een knutselinloop. Iedere ouder/verzorger is welkom om
samen met zijn/haar kind te komen knutselen. Wij en de kinderen vinden het ook fijn als er opa’s, oma’s
ooms of tantes komen helpen. Natuurlijk staat deze activiteit in het teken van Sinterklaas.
Groepen 1/2
Op woensdag 28 november hebben wij in alle kleutergroepen een knutselinloop gepland. Deze zal
natuurlijk in het teken staan van Sinterklaas. We hebben hiervoor de hulp van ouders nodig.
We knutselen van 8.30 tot 9.00 uur. Lijkt het u gezellig om ons een handje te komen helpen? Graag!
U kunt zich vanaf morgen intekenen op de lijst in de klas van uw kind.
Groepen 3
Ondertussen zijn we alweer begonnen bij kern 5 met Veilig leren lezen. Wat gaan de kinderen al goed
vooruit met het lezen! Voor groep 3b zijn we nog op zoek naar minstens 3 chauffeurs die ons willen
halen en brengen naar het Sinterklaaskasteel op dinsdag 27-11 om half 9. We zullen rond kwart over
10 weer klaar staan om terug naar school te gaan. We hopen op genoeg auto’s zodat we zeker kunnen
gaan!
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Groepen 4
Topprestaties in groep 4! Tafel van 1 door iedereen goed geoefend.
Meteen door voor de volgende ronde: tafel van 10.
De oefenboekjes zijn inmiddels mee naar huis. Veel plezier en succes!
Woensdag gaan we met een aantal kinderen en opa’s/oma’s naar de Moeraseik op
visite.
We gaan een kijkje nemen in de nieuwe gasterij en gaan gezelschapsspelen doen.
De andere kinderen zijn een andere keer aan de beurt.
In de klas gebeurt er het een en ander rondom Sinterklaas!
Drukke en gezellige tijden!
Groepen 5
Deze week en volgende week staat een aantal toetsen op het programma:
- Grip (begrijpend lezen) blok 2
- Vrijdag 23 november herkansing van de tafel van 9
- Dinsdag 27 november de tafel van 7
- Donderdag 29 november de tafel van 8
I.v.m. de week van de mediawijsheid gaan we het hebben over “Waarom is een goed wachtwoord van
belang”? (bescherm je privacy). De les gaat over het beschermen van de persoonlijke gegevens door
middel van het verzinnen van een goed wachtwoord.
De kinderen geven gedurende de lessen van mediawijsheid aan wat hun “motivatie” en “strategie” is.
Dit wordt in een “boekje” genoteerd (zit in hun map) en gaat aan het einde van het schooljaar mee naar
huis.
Donderdagmiddag 22 november is het feest in groep 5a. Samen met de kinderen hebben we besloten
om gezelschapsspelletjes te gaan spelen. De kinderen mogen dus deze spelletjes donderdagmiddag
meenemen. We gaan er een hele gezellige en feestelijke middag van maken.
Groepen 6
De afgelopen periode hebben we in de groepen 6 tijdens aardrijkskunde gewerkt aan het thema “Dreiging van water”. Tijdens dit thema hebben we geleerd hoe Nederland zich beschermd tegen het water
maar ook hoe andere landen dit doen en de rol die Nederland hierin heeft. We hebben geleerd over de
dijken, de dammen, de duinen en de waterkeringen. Over dit laatste onderdeel hebben de kinderen in
de klas, met constructiemateriaal, een eigen waterkering gebouwd. Het was hierbij de bedoeling dat zij
een land, stad of dorp opzochten in de atlas die dreiging van water ervaart. Aan hun de taak om nu een
waterkering te bouwen en er voor te zorgen dat deze plaats veilig bleef van water. Wat was dit een
geweldige opdracht. De kinderen hebben hier vol enthousiasme aan gewerkt en de waterkeringen zagen er geweldig uit. We stonden verbaasd over de ingenieuze ideeën en creatieve oplossingen waarmee zij kwamen. Top! Op donderdag 22 november hebben de kinderen de toets van dit thema. De
samenvatting hebben zij afgelopen donderdag al mee naar huis gekregen.
Groepen 7
Kamp Vught
Afgelopen woensdag is groep 7, als afsluiting van het thema ‘Tweede Wereldoorlog’ naar Kamp Vught
geweest. Het was een indrukwekkend bezoek. Jody en Annisa uit groep 7a schreven er een stukje
over.
Kamp Vught
Groep 7 is naar kamp Vught geweest. We hebben daar heel veel ontdekt over de Tweede Wereldoorlog. Een gids nam ons mee naar de slaapzaal, de eetzaal en het crematorium. Ook de herdenkingsplaats met alle namen van de Joodse kinderen daar (zoals Roosje Mozes, waar we op school al over
gehoord hadden) hebben we gezien. We hebben ook wachttorens gezien waar 2 Duitse soldaten in
zaten met heel veel wapens. En wist je dat als je te dicht bij het hek stond, dat je dan werd beschoten?
We stonden allemaal versteld van wat we daar hebben gezien en gehoord. Het was een mooi bezoek.
Mediamasters
Deze week staan onze groepen in het teken van de mediawijsheid. Elke dag spelen we in
de klas de game van Mediamasters. Hierdoor leren kinderen de kansen en gevaren van
(sociale) media beter kennen.

Surprise
We hebben gisteren lootjes getrokken en afspraken gemaakt rondom het maken van de surprises. De
gemaakte afspraken hebben de kinderen op papier mee naar huis gekregen zodat ook u kunt zien wat
de bedoeling is. We vertrouwen erop dat alle kinderen (op tijd) aan de slag gaan om een leuke surprise
en een daarbij passend gedichtje te maken. Voor de € 2,50 die ze gisteren ook hebben meegekregen
kunnen ze een leuk cadeautje kopen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen de kinderen uiteraard altijd
bij hun leerkracht terecht.
Groep 8
Alle grote toetsen zijn voor dit moment even afgerond. De leerlingen hebben de score van de proefcito
en de grafieken van de B8-toetsen mee naar huis gekregen. Vanavond en donderdag staan de voorlopig adviesgesprekken met ouders op het programma. In de klas zijn we in deze week van de mediawijsheid ondertussen druk bezig met Mediamasters, een online wedstrijd waarbij kinderen mediawijzer
gemaakt worden.
Vrijdag staat er een uitstapje naar Eindhoven op het programma. We zullen dan met de bus opgehaald
worden om naar de voorstelling Rhythmix van Philharmonie Zuidnederland te kijken en luisteren in
Muziekcentrum Frits Philips. We zullen ruim voor half 1 weer terug zijn.

Bijlage
Een oproep aan kinderen van 10-14 jaar voor het nieuwe ontwerptraject Mkids: “New Mkids”
Ben jij nieuwsgierig naar hoe een kledingstuk wordt gemaakt? Wil jij kleding ontwerpen? Op papier, op
een paspop tot dat je weet wat je voor jezelf wilt gaan maken. Je zoekt stoffen, knopen, ritsen alles wat
erbij hoort uit en samen met een ervaren naaister maak je jouw ontwerpen op maat.
Helemaal in het nieuw! Ons thema is dit jaar “New Mkids”. De studio Jess7 is verhuisd naar een groot
atelier in de Uilenburcht. Voor ons is het ook nieuw en wij dagen jullie, meiden en jongens, uit om iets
nieuws te komen ontwerpen. Nieuw en origineel van top tot teen, want je zoekt ook schoenen en accessoires uit die je verder in jouw stijl gaat oppimpen. Er staat een fotoshoot gepland, je krijgt gratis
dansworkshops en tot slot loop je op de catwalk tussen publiek met veel ouders, familie, vrienden en
vriendinnen tijdens de feestelijke afsluiting in de speeltuin Leonardus.
We gaan nu voor de 6e keer van start. Het programma is van 26 januari tot eind mei 2019. Het is steeds
op zaterdag en je kiest voor de ochtend of de middag.
Misschien ken je iemand die al een keer bij Mkids is geweest. Het is heel leuk, spannend om op de
naaimachine te werken, leerzaam, gezellig, je inspireert elkaar en je staat straks trots op de catwalk in
jouw nieuwe creatie. Alles is gratis, maar het is wel belangrijk dat als je jezelf opgeeft je aan alle onderdelen mee gaat doen. Kom maar op!
Voor inschrijving zie de bijlage!
Groetjes team Jess7
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