
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
Dinsdag 19 november Excursie groep 8b: Rechtbank Den Bosch 
Donderdag 21  november Ontdek Je Talenten Middag I alle klassen 
Donderdag 28  november Ontdek Je Talenten Middag I stap 7 t/m groep 8 
Woensdag 27 november Podiumochtend stap 4/5, groep 5, groep 8B 
Woensdag 4 december Podiumochtend stap 6, stap 7/8, groep 7 
Donderdag 5 december Sinterklaas 
Vrijdag 6 december Studiedag - kinderen zijn vrij 
 

 
 
Gefeliciteerd , een hele fijne verjaardag voor: 
 
19 november Meike Lange  Stap 7/8  

 
Welkom op school! 
 
Aankomende week start Cas Bloemendal in stap 1.  
We wensen jou veel plezier op school! 
  

 
 
Schoolfruit voor aankomende week 
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag worden de volgende fruitsoorten in de klassen uitgedeeld: 
 
1 komkommer per 6 leerlingen                      1 zak worteltjes per 7 leerlingen  

 
1 appel per leerling  
 

 
 
 

Oproep  
 
Beste ouders, 
Voor de ‘OntdekJeTalentenMiddag’ ben ik op zoek naar stof (katoen) en oude overhemden. 
Hebt u deze en kunt u ze missen? Dan ontvang ik ze graag! 
Alvast hartelijk dank! 
  
Vriendelijke  groet,  juf Janette 
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Week van de Mediawijsheid 
  
Afgelopen week hebben alle groepen gewerkt met het thema Mediawijsheid. Dit omdat 
het natuurlijk de Week van de Mediawijsheid was. 
Nu wordt er wel vaker in de klassen aandacht besteed aan Mediawijsheid (of misschien 
beter gezegd: Digitale Geletterdheid), maar afgelopen week kregen de kinderen wat extra 
lessen rondom dit thema.  
  
Stap 1/2/3 en 4/5 kregen o.a. les uit het prentenboek “Edje Eipetje” en juf Nina gaf een les over de Beebot 
Stap 6 heeft o.a. gewerkt met “De automatische Piloot” en “Wat zit er in mijn brievenbus”. Stap 7/8 over de 
“Morsecode” en groep 5 over: “Praten als een robot”. Deze 3 groepen krijgen volgende week nog 2 robots op bezoek!! 
Groep 6 en 7 hebben samengewerkt aan “Facthunters” (hoe maak je goede opzoekvragen en hoe/waar zoek je een 
opzoekvraag op?). Maandag 18 november sluiten we gezamenlijk dit project af. 
Daarnaast heeft groep 6 ook nog geleerd over Werking van reclame en verdraaide feiten (nepnieuws) en hebben de 
groepen 7 en 8 deelgenomen aan het spel “Mediamasters” waarbij ze iedere dag een mediales voorgeschoteld kregen 
en een spel moesten spelen. 
 

 
  
 
 


