Schoolfruit
Volgende week start het “EU schoolfruit- en
groenteprogramma”. Het fruit/de groente zal op
dinsdag geleverd worden door de leverancier
Freshweb B.V.
Hierdoor worden onze groente/fruitdagen
woensdag, donderdag en vrijdag.
We zullen zoveel mogelijk van tevoren bekend
maken welk fruit of welke groente er uitgedeeld
zal worden. Mocht uw kind iets niet zo lekker
vinden, dan kunt u een gezond alternatief
meegeven.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft aangegeven, als de maatregelen
rondom Corona en zijn gezondheid het toelaten,
dat hij zeker een bezoek zal brengen aan onze
leerlingen!
Het Sinterklaasfeest staat gepland op vrijdag 4
december.
Komende week ontvangen de kinderen van
gr 5 t/m 8 een brief over het maken van een
surprise en lootjes trekken.
Verdere info over de invulling van de dag volgt
later.
Oosterscheldemuseum
Vanuit het Oosterscheldemuseum mogen we
meewerken aan een mooie opdracht. We hebben
3 doeken gekregen waar een
Oosterscheldetafereel op staat. Deze mogen door
enkele leerlingen van groep 3 t/m 8 afgeschilderd
en versierd worden. Deze doeken zullen later
tentoongesteld worden.
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Week van de mediawijsheid
Vandaag begint de Week van de Mediawijsheid.
Kinderen komen tegenwoordig al op jonge leeftijd
in aanraking met social media. Maar hoe ga je
daar op een veilige manier mee om? Hoe maak je
bijvoorbeeld een sterk wachtwoord? Hoe herken
je fake news? En wat doe je als jij of iemand
anders online gepest wordt? En hoe zit het
eigenlijk met jouw digitale balans? Komende week
besteden we hier op school, met name in de
bovenbouw, extra aandacht aan. Mocht u het leuk
vinden om hier thuis ook eens met uw kind over
te praten, op de volgende websites vindt u veel
informatie:
https://www.hoezomediawijs.nl/
https://www.mediawijsheid.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
Coöperatief leren
Dit schooljaar is het team gestart met de cursus
Coöperatief leren. Coöperatief leren is een
effectieve vorm van klassenmanagement voor alle
groepen. De werkwijze stelt samenwerken
centraal. Door coöperatieve leerstrategieën als
onderwijsmethode te omarmen, kunnen de
leerkrachten beter inspelen op de veranderende
maatschappelijke omstandigheden en aan de
eisen die gesteld worden aan het onderwijs van de
21e eeuw.

Juf Saskia en juf Monique hebben deelgenomen
aan de bhv-herhalingscursus.

Juf Sharon volgt de coachopleiding en zal het team
coachen op het gebied van coöperatief leren.
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