Info 5 – 13 november 2019
‘Wat je aandacht geeft, groeit!’
Trefwoord
Het thema van onze godsdienstmethode Trefwoord is: “geheimhouden”. In dit thema worden de kinderen
zich ervan bewust dat mensen geheimen kunnen hebben voor elkaar en dat je altijd de vraag kunt stellen
hoe je op een goede manier met deze geheimen om kunt gaan. Natuurlijk willen we weten ‘hoe het zit’
zodat onrecht niet verborgen blijft. Tegelijkertijd willen we niet dat iedereen alles van ons weet. Voor de
kinderen valt er veel te ontdekken in dit thema. Hoe ga ik om met wat ik weet van de ander? Wat wil ik
graag privé houden en waarom? We luisteren naar Bijbelverhalen over Jozef.
Teamnieuws
Juf Dominique was vorige week eventjes op visite op de locatie Waterkers met haar dochtertje Novée. Zij is
in juli met 27 weken veel te vroeg geboren, maar wat doet ze het nu goed! Dominique is inmiddels al een
poosje met verlof en kijkt ernaar uit om over een tijdje weer te gaan lesgeven.
Vrijdag ontvingen jullie het bericht over het vertrek van Gonda. Bedankt voor de hartverwarmende
reacties! Inmiddels is Harmen in gesprek met de bestuurder van PCBO Amersfoort, Erik van Lingen, om te
bespreken hoe verder. De komende weken zullen meer gesprekken volgen waar ook de MR bij wordt
betrokken. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.
Open brief “Iedereen de schouders eronder”
Een week geleden was onze school dicht omdat de meerderheid van de leerkrachten staakte om aandacht
te vragen voor de situatie in het onderwijs. Ons bestuur heeft een in afstemming met de andere besturen
in de stad Amersfoort deze brief opgesteld om hiermee een gezamenlijk statement af te geven over het
leerkrachtentekort waar we helaas mee te maken hebben.
Mediawijsheid
Het is de week van de Mediawijsheid. We besteden hier als school
aandacht aan omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren om
kritisch te kijken naar media en beter te snappen hoe deze werken.
Kinderen krijgen een stuk bewustwording; ze ervaren wat het effect van
media kan zijn en kunnen dat beter begrijpen. Ze krijgen daarnaast meer
inzicht in het eigen mediagedrag en ze ervaren hoe ze zelf media in
kunnen zetten. In de bovenbouw wordt aan deze doelen gewerkt via het
spel “Mediamasters”. De leerlingen maken spelenderwijs kennis met de
kansen en de gevaren van (digitale) media. Een onderwerp dat
bijvoorbeeld aan bod komt, is: Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp,
privacy en nepnieuws?

Ouderavond Opvoeden in het digitale tijdperk
Als ouders/verzorgers hebben jullie wellicht ook vragen rondom opvoeden
in het digitale tijdperk. Daarom organiseren we een speciale ouderavond.
Hierin komt alles aan bod wat je moet en wil weten over: schermtijd,
YouTube, aan/uit, gevaren en mogelijkheden om jezelf en je kind
mediawijzer te maken. Een interactieve avond met informatie en praktische
tips!
Spreker:
Marije Lagendijk – Mediapedagoog
Wanneer:
Maandag 18 november
Tijd:
19:30 – 21:00 uur
Waar:
Wijkboerderij Nieuwland, Zeldertsedreef 2
Voor wie:
alle ouders met kinderen van 7 t/m 12 jaar
Deze ouderavond is georganiseerd door ABC-Nieuwland, een samenwerking
tussen de drie scholen, welzijnswerk en de kinderopvang in Nieuwland.
Aanmelden kan bij voorkeur via de website van ABC-Nieuwland.
Van harte aanbevolen!
Sinterklaas
Het nieuwe paard van Sinterklaas, Ozosnel, heeft koudwatervrees. Sinterklaas is daarom onderweg met de
trein vanuit Spanje naar Nederland. Als alles goed gaat, komt hij komend weekend aan.
Hopelijk zal de Sint ook dit jaar de Wonderboom weer verblijden met een bezoek.
Op donderdag 14 en vrijdag 15 november zullen zowel de locatie Bonte Koe, als de locatie Waterkers in Sint
sferen worden gebracht, zodat wanneer de kinderen maandag weer op school komen alles mooi versierd is.
In de hal van de locatie Waterkers zal een hoek met de werk-/slaapkamer van de Sint worden gemaakt, er
zal een houten boot komen waar de kinderen mee en in kunnen spelen. Ook zal er een mooie schoorsteen
en een haardje komen. Op de locatie Bonte Koe "brandt" ook het haardje weer gezellig.
Om verrassingen te voorkomen, willen we jullie nu alvast een aantal belangrijke data doorgeven;
•

•

•

maandag 18 november komt er een Piet op de locatie Waterkers, die post van de Sint komt
brengen; dit houdt in dat Piet een bericht van de Sint voorleest vanaf een grote kaart waarin staat
dat iedere groep een hoepel krijgt om te versieren voor de locatie;
woensdag 20 november mogen alle kinderen hun schoen zetten, als het goed is, zijn deze dan op
donderdag 21 november gevuld; u hoort van de leerkracht nog of zij een schoen mee mogen
brengen of dat er een schoen geknutseld wordt;
donderdag 5 december; Sint komt om 08.30 uur aan op
school, locatie Waterkers. Alle groepen 1 t/m 8 zijn hierbij
aanwezig.

We hebben er zin in en zullen er alles aan doen om er ook dit jaar
weer een leuke en gezellige tijd van te maken.
Groetjes, De Sint Commissie
Data
18 november
20 november
26 november
2 december
5 december
6 december
19 december

Ouderavond Mediawijsheid
Schoen zetten
Rapport mee
Oudergesprekken op intekening/uitnodiging gr. 1 t/m 7
Voorlopig adviesgesprekken V.O. groep 8
Sinterklaasfeest
Studiedag (alle kinderen vrij)
Kerstviering
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