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MAANDAG 29 OKTOBER 2018  

Bloembollen poten 

Duimpje diep, puntje omhoog en handje breed. 

We hebben met de hele school langs de speeltuin krokusbollen gepoot. Wat zal dat 

een fantastisch gezicht worden in het vroege voorjaar! Dank aan de VNMW en de 

gemeente. 

 

Schoenmaatjes 

Alle kinderen hebben een schoenendoos versierd voor Edukans Schoenmaatjes. Een 

waardevolle les: Geven om een ander is belangrijk! De dozen zijn prachtig 

geworden! Gevuld inleveren kan tot 19 november – wat zullen veel 

leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau krijgen! 

 

Springernieuws 



Tussen de schuifdeuren groep 1/2 

Aanstaande woensdag 14 november treedt groep 1/2 op ‘Tussen de Schuifdeuren 

Naast het toneelstuk waar alle kinderen aan gaan meedoen, gaan we ook zingen, 

muziek maken en een gedichtje laten horen.  

 

We hopen natuurlijk van harte dat iedereen erbij aanwezig kan zijn, de kinderen 

hebben zo hard geoefend.  

We beginnen om 11.45 uur.  

 

Studiedag 16 november 

Aanstaande vrijdag 16 november heeft het team een studiedag. De kinderen zijn de 

hele dag vrij. Het team gaat aan de slag met de volgende stap binnen de 

‘Vreedzame school’ en bespreekt een aantal onderwijs-inhoudelijke zaken. 

 

Mediawijsheid 

Ons team heeft woensdag 31 oktober 

een studiemiddag gehad over 

mediawijsheid. We hebben het 

visie-spel ‘Slim met media’ gespeeld, 

een spel om samen tot een visie te 

komen over digitale geletterdheid. 

Digitale geletterdheid valt uiteen in 

vier competenties: 

1. mediawijsheid (hoe ga je om 

met sociale media, hoe gedraag 

je je?), 
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2. ICT-basisvaardigheden (werken met Word,powerpoint, e-mail en Prezi), 

3. informatievaardigheden (waar vind je betrouwbare informatie? hoeveel 

bronnen gebruik je?), 

4. computational thinking (hoe programmeer je de computer?). 

 

Hoe bieden we deze competenties aan? Wat doen we al? Wat nog niet? En nog 

belangrijker: wat vinden wij van belang voor onze leerlingen? Waar willen wij als 

school de nadruk leggen en hoe? Een boeiende studiemiddag waarbij we onze visie 

hebben aangescherpt en waar bleek dat wij een voorloper zijn op het gebied van 

ICT! 

 

Versiermiddag Sinterklaas 

Sinterklaas is alweer onderweg naar Nederland. De 

groepen 1 t/m 4 werden vandaag verrast met post 

van de Sint. Wij volgen de gebeurtenissen van het 

Sinterklaasjournaal. Vanaf vanavond kunt u dit 

allemaal weer volgen om 18:00 uur via het 

Sinterklaasjournaal. Volgende week maandag, 19 

november, wordt de school weer leuk versierd. Fijn 

dat een aantal ouders zich al heeft opgegeven om 

te komen helpen. Meer hulp is van harte welkom - 

Vele handen maken immers licht werk! We starten 

om 12:30 uur. Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, 

dan kan het ook op een ander moment in dezelfde 

week. Opgeven kan bij juf Jacqueline of juf 

Chantal. 

 

Tijdens de Pietenochtend met de onderbouw op 

woensdag 28 november gaan we ook verlanglijstjes knutselen. Hiervoor zijn wij nog 

op zoek naar speelgoedboeken en reclamefolders waaruit geknipt mag worden. 

Alvast bedankt! 

 

Voortgangsgesprekken 

In de week van 26 t/m 30 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Dit 

gesprek is facultatief. Het is op verzoek van u en/of de leerkracht. U kunt vanaf 

maandag 19 november inschrijven via de app (kopje oudergesprek) of via de link 

https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=1663. 
De inschrijving sluit 23 november om 21:00 uur. U kunt inloggen met de voornaam 

van uw kind (gebruikersnaam) en uw postcode (wachtwoord).  

Groep 8 krijgt een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. Deze 

gesprekken duren 2x zo lang (20 minuten). Hierdoor kan het zijn dat er met tijden 

moet worden geschoven. In dit geval neemt de leerkracht contact met u op. 

 

 

Het volgende Springernieuws verschijnt 26 november. 
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