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Kort nieuws







Nienke ondersteunt Sarah de komende twee weken. Anjo Tuin staat die dagen voor groep
7/8.
De schoolgids heeft u per mail ontvangen. Mocht u er vragen over hebben, laat het dan even
weten.
Donderdag 16 november komen 3 visiteurs van de Daltonvereniging kijken hoe wij ons
daltononderwijs vormgeven.
Het financieel jaarverslag van de activiteitencommissie over het schooljaar 2016-2017 is
goedgekeurd en ligt ter inzage op school.
22 november is er een damtoernooi in Warffum. Als iemand belangstelling heeft kan hij zich
melden op school.

Hulp van ouders gevraagd
In de vorige nieuwsbrief werden ouders gevraagd om de school te ondersteunen. Helaas heeft nog niemand
daarop gereageerd. We zijn nog steeds op zoek naar ouders voor:
-

-

-

De Activiteitencommissie: De activiteitencommissie helpt mee bij de meeste festiviteiten van de
school. Door deze groep ouders kunnen we de feesten voor de kinderen en ouders houden. Dus… heb
je leuke ideeën en vind je het leuk om mee te helpen bij feesten of activiteiten op school? Geef je dan
op!
De klankbordgroep: De klankbordgroep is een groep ouders die kritisch meedenkt over de school.
Wat zijn de sterke punten van de school? Wat zou anders kunnen? Ook kan de school nieuwe ideeën
bij de klankbordgroep neerleggen om mee te denken. We vergaderen ongeveer vier keer per jaar.
Leden voor de kascommissie van de activiteitencommissie: Welke ouders willen in de kascommissie?
Het betekent een keer per jaar de financiën controleren van de activiteitencommissie.
Het inrichten van de hal bij Sinterklaas, Kerst en Pasen. Welke ouders willen drie keer per jaar de hal
sfeervol inrichten?

Sint Maarten
Op vrijdag 10 november vieren we op school Sint Maarten. Om 11.45 uur zullen alle groepen hun lampions
laten zien en in de hal even zingen. U bent als ouder van harte welkom om te komen luisteren en kijken.
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Kinderraad
Vlak voor de herfstvakantie is de verkiezing voor de kinderraad van onze school gehouden. Uit groep 5 is Isa
gekozen en uit groep 7 gaat Jos deelnemen. De eerste vergadering is inmiddels achter de rug. De kinderen
hadden leuke ideeën en goede suggesties.

Alles in 1 project: Mensen

Een project over mensen? Dat zijn wij zelf, dus daar weten we alles al van. Mooi niet. Neem onze
hersenen. We kunnen ermee denken, fantaseren, dingen onthouden, maar hoe werken ze? En hoe
kunnen we zien, ruiken of horen? Hoe werken onze longen en darmen? Er valt nog genoeg te leren.
Gelukkig is de informatie in ons lesboek glashelder. De films en clips laten ons de meest fantastische
dingen zien van het menselijk lichaam. Gezondheid is een geschenk, dat merk je vooral als je ziek
bent. Elke dag zijn duizenden mensen in de weer om voor zieken en gehandicapten te zorgen. We
gaan het allemaal zien in het project Mensen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Week 1
Wie zijn wij?
Week 2
Wij leven samen.
Week 3
Ons lichaam.
Week 4
Gezond en ziek.
Week 5
In je hoofd.

Boekenmarkt
Als afsluiting van de kinderboekenweek, werd er ook dit jaar een boekenmarkt georganiseerd. Er waren weer
een heel aantal kinderen die in de gymzaal hun boeken te koop aanboden (of gratis weggaven).
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Even voorstellen: Linde

Hallo allemaal,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Linde van der Veen. Misschien hebben jullie mij al een keer rond zien
lopen op school. Sinds 6-10-2017, ben ik in groep 1/2 begonnen als klassenassistente. Op de vrijdagmorgen
eerst en misschien in de toekomst meer dagen. Ik ben 20 jaar en woon nog bij mijn ouders thuis in Winsum.
Ik heb 2 zussen en een broer en nog een jonger zusje. Toen ik 17 werd, kwam ik in contact met Gea en Eric de
Rover. Gea werkte toen nog bij Sapperdeflap en daar was ook een plek voor mij. Daar ben ik begonnen met
stage en uiteindelijk werk. Nu ben ik op school gekomen via Ik&Zorg. Een organisatie van Gea en Eric de
Rover. Op dit moment doe ik daar nu dagbesteding en help Gea bij haar gastouderopvang. In de toekomst
wordt de school in Oldenzijl een gezinshuis en daar ga ik ook wonen. Mocht u vragen hebben mag u mij
gerust aanspreken.
Groetjes, Linde
MediaMasters in groep 7/8
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen daarin een
belangrijke rol
Daarom doen we met groep 7/8 dit jaar mee met de week van de mediawijsheid en spelen de MediaMasters
Game. Dat is een spel voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de
gevaren van media. De Game is een onderdeel van MediaMasters 2017/2018 en wordt gespeeld tijdens de
Week van de Mediawijsheid van 17 t/m 24 november 2017. De kinderen moeten met elkaar laten zien welke
mediavaardigheden zij in huis hebben om de game tot een goed einde te brengen.
ICT
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een
belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..

Mediadiamant - Wegwijs in mediaopvoeding
In februari 2017 heeft het onderzoekspanel
PanelWizard Direct in opdracht van
Mediawijzer.net onderzoek gedaan naar
mogelijke hulpvragen van ouders betreffende
beeldscherm-en mediagebruik van hun
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kinderen. Uit dit onderzoek blijkt o.a.dat bijna vier op de tien ouders aangeven wel hulp te kunnen gebruiken
bij media-opvoeding, bijvoorbeeld door een ‘Schijf van vijf over media-opvoeding’ met concrete tips/adviezen
(38%). Redenen hiervoor zijn dat hulp altijd welkom is, ze er zelf nog niet (voldoende) over hebben nagedacht,
er dan misschien andere inzichten aan het licht komen en het een constant veranderende materie is. Bron:
http://wqd.nl/dPwp
Het model Mediadiamant kan helpen bij de mediaopvoeding: De vijf kanten vormen samen de belangrijkste
onderdelen van de mediaopvoeding:
Genieten van de mogelijkheden - PLEZIER
Risico’s zoveel mogelijk voorkomen: VEILIGHEID
Je kind begeleiden: SAMEN
Weten wat geschikt is: INHOUD
Momenten met en zonder: BALANS
Uitgebreide informatie en tips zijn te vinden op: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
Redactie ICT-werkgroep L&E

Verjaardagen
4 november
5 november
19 november
29 november
30 november

Jochem Mihl
Roelof Kruijer
Dieke Weesies
Jos Tuitman
Kezia van Dam

