
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 9 nummer 1 – 17 september2021 

Algemeen nieuws                                                                   

In deze nieuwsbrief krijgt u informatie 

over diverse activiteiten die de 

komende weken plaatsvinden. 

Houdt u ook de website en onze 

Facebook pagina in de gaten voor 

nieuwtjes en foto’s van activiteiten.  
 

Van Gelder Groente & Fruit 

Groep 8 is 2 november jl. op bezoek 

geweest bij Van Gelder Groente & Fruit. 

De kinderen hebben een rondleiding 

gekregen en verschillende (vooral 

onbekende) soorten fruit en groente 

mogen proeven. 

Tijdens de rondleiding viel het vooral op 

dat er veel gebruik wordt gemaakt van 

robotica en andere technologieën.  

Na de proeverij hebben de kinderen 

tijdens een korte voedselquiz nog 

enkele vragen over groente en fruit 

beantwoord. 

 

Belangrijke data:                                        
☺ Donderdag 1 december ‘MR’ verg. 

☺ Maandag 5 december 

‘Sinterklaasviering’ op school 

☺ Maandag 12 december ‘A-team’ 

overleg 

☺ Woensdag 21 december 

‘Kerstviering’ op school 

 

☺ Donderdag 22 december ontvangt 

u de volgende nieuwsbrief   

 
 

 

 

 

 

 

Nationaal schoolontbijt 

Woensdag 9 november jl. hebben we 

met de gehele school meegedaan      

aan het Nationaal schoolontbijt.   

Gezond ontbijten is belangrijk.                       

Iedere dag een goede start maken om te 

groeien en te leren! 

 

 
 

 

Onderweg naar de regio 

Op zondag 4 december om 15.30 uur 

wordt de aflevering van het 

televisieprogramma "Onderweg             

naar de Regio", waar onze school in 

belicht wordt, uitgezonden op RTL 4.        

Op de daaropvolgende zaterdag om 

13.30 uur zal de herhaling uitgezonden.                

Mocht u abonnee zijn van Videoland, 

dan kunt u ook de uitzending hierop 

terugkijken.   
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Week van de Mediawijsheid      

Afgelopen week was het 'De week van 

de Mediawijsheid'. Dit jaar was het 

thema 'Like en cancel'.                                         

Op school is er in verschillende groepen 

aandacht besteed aan wat media 

eigenlijk is, hoe je je op het internet 

gedraagt en wat de gevaren van internet 

en social media zijn. Ook hebben we het 

gehad over nieuwe technologieën, zoals 

Artificial Intelligence (AI).  

De groepen 7 en 8 hebben weer 

meegedaan aan Mediamasters. Met dit 

interactieve spel kregen de leerlingen 

opdrachten en vragen over het gebruik 

van media en wat er tegenwoordig 

allemaal mogelijk is, dat je niet alles 

moet geloven wat je ziet en hoe apps 

jou proberen om zo lang mogelijk hen te 

gebruiken. Het was een leerzame week! 

 

 

Sinterklaasviering op school 

U kunt in het Sinternieuws lezen hoe 

5 december eruit gaat zien op school.  

Het programma van de dag is voor de 

onderbouw wat korter dan 

gebruikelijk, daarom zijn de leerlingen 

van de groepen 1 t/m 4 om 12.00u 

uit. 

Deze kinderen lunchen thuis. 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 

hebben wel tot 14.00u school, dan is 

er genoeg tijd voor de surprises. 

Mocht uw kind in groep 1 t/m 4 zitten 

en krijgt u het niet geregeld om uw 

kind om 12.00u op te halen op 

5 december geef dit dan z.s.m. aan bij 

de leerkracht van uw kind. 

 
 

 

Kerstviering op school 

Binnenkort ontvangt u namens de 

Kerstcommissie de informatie over 

de kerstviering op school. Deze info 

zult u digitaal ontvangen. 

 

 
 

Leerplein 

Inmiddels zijn alle groepen weer 

gestart op het leerplein.                              

Zo is groep 7 begonnen met het 

thema "Het Zonnestelsel". In de klas 

zijn we al druk bezig en nu zijn we ook 

begonnen op het Leerplein. Er zijn 

rekenspellen gedaan, er zijn 

fantasieverhalen geschreven over het 

leven in de ruimte, er is een Engelse 

memory gemaakt over het 

Zonnestelsel en er is een planetarium 

gemaakt van de planeten om ons 

heen. De Sint komt bijna weer naar 

ons land, vandaar dat er ook 

kruidnoten gebakken zijn!                       

Alle hulpouders bedankt! 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 


