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Sint Maarten 

Op 11 november mogen kinderen hun lampionnen 

weer laten schijnen. Ook op school besteden wij hier 

aandacht aan. Zo gaan de peuters van De 

Ontdekking Sint Maarten lopen bij de kleuters. De 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen dat door de 

school heen terwijl de groepen 5 t/m 8 in de gangen 

staan opgesteld. 

 

Wist u trouwens dat Sint Maarten eigenlijk Martinus 

heette? Hij leefde in de vierde eeuw na Christus. Hij 

werd geboren in Hongarije en stierf in Frankrijk. 

Eerst was hij soldaat, toen monnik en ten slotte 

bisschop. Hij werd vooral beroemd om zijn 

liefdadigheid. Hij gaf zo veel mogelijk van zijn spullen aan de armen, tot hij nauwelijks méér had 

dan zijn warme mantel. Toen hij midden in de winter bij de stadspoort een verkleumde bedelaar 

tegenkwam, sneed hij zelfs zijn warme mantel in tweeën om de helft aan de bedelaar te geven.  

 

Sint maarten wordt door heel Europa vereerd. Hij is de beschermheilige van Utrecht en ook van 

een van de eilanden van de Kleine Antillen: Sint Maarten! 

 

 

Tweede groepspresentatie 

Deze maand is de tweede groepspresentatie. Dit jaar laten we twee groepen de presentatie 

voorbereiden om zo meer samenwerking tussen kinderen van verschillende leeftijden te 

bevorderen. Dit keer is het de beurt aan groep 7 en groep 4/5.  

In de kalender staat deze groepspresentatie gepland op dinsdag 19 november. Dit is echter 

onhandig in verband met de gymlessen. Daarom verschuiven we de presentatie naar vrijdag 22 

november. De ouders/verzorgers van beide groepen zijn dan vanaf 8.30 uur van harte welkom om 

de groepspresentatie bij te wonen. 
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Succesvolle boekenverkoop boekhandel Jaspers 

Tijdens de kinderboekenweek heeft boekhandel Jaspers een 

boekenverkoop gehouden in de hal van de school. Van elk 

verkocht boek is een percentage naar school gegaan. Hiermee 

mag de school nieuwe boeken aanschaffen. De verkoop was 

zeer succesvol. Binnenkort zullen we onze nieuwe aanwinsten 

presenteren. We willen hierbij boekhandel Jaspers hartelijk 

bedanken!  

 

Waardebon boekhandel Stevens 

Boekhandel Stevens had ook een actie. Ouders konden de 

kassabon voor gekochte boeken in een laatje doen van de 

school van hun kinderen. Dat heeft geleid tot een waardebon. 

Ook hiervoor zullen wij binnenkort boeken voor de bibliotheek 

aanschaffen. 

 

 

Alle kinderen gratis fruit 

Het is zover: het Europees project ‘EU-schoolfruit’ gaat beginnen. 

Eerder dit jaar kon u al lezen dat onze school is ingeloot voor dit 

project. Dat betekent dat we vanaf volgende week t/m  17 april 

2020 schoolfruit geleverd krijgen. Doel hiervan is om kinderen te 

laten ervaren dat gezond eten ook lekker kan zijn. 

Het fruit wordt altijd op woensdag, donderdag en vrijdag 

uitgedeeld. Op die dagen hoeft u uw kind voor de ochtend dus 

geen tussendoortje mee te geven. Wel drinken uiteraard. 

Soms zit er een klein beetje voorbereiding aan het fruit vast. Denk 

bijvoorbeeld aan het snijden van een ananas. Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind een 

beroep op u doet om op de dag zelf of een dag van tevoren even een handje te helpen. We hopen 

op uw medewerking. 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kind ontvangt? Schrijft u dan in voor de 

nieuwsbrief voor ouders/verzorgers via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  

Op naar een lekker en gezond schooljaar!  

 

 

Intekenen voortgangsgesprekken 

U kunt vanaf maandag 11 november weer intekenen voor de voortgangsgesprekken met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). Doet u dat alstublieft, u wilt immers vast wel weten hoe het 

met uw kind(eren) gaat. Bovendien: goed onderwijs, dat maak je samen! Met u dus. 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Leerlingen besturen robots 

Een kleine robot, genaamd ‘ozobot’, rent over een 

lijn heen. Vlak voordat de lijn stopt, stopt het 

robotje ook. Hoe dat kan? De leerlingen hebben de 

robot ‘geprogrammeerd’ door middel van 

kleurcombinaties. En zo doet het apparaatje precies 

wat de kinderen willen. Knap toch?! 

 

Deze week zijn de programmeerlessen begonnen. 

De komende weken zullen de kinderen van de 

groepen 5/6 t/m 8 allemaal aan de beurt komen om 

kennis te maken met programmeren. Waarom? 

Programmeren is eigenlijk het maken van een 

concrete reeks instructies die een computer daarna 

uitvoert. Steeds meer processen in onze 

maatschappij hebben te maken met deze 

vaardigheid. Het is goed om onze kinderen daar in 

een vroeg stadium mee in aanraking te brengen. 

 

Tijdens deze programmeerlessen trainen kinderen om systemisch, 

gestructureerd en heel precies te werken. En zo ondersteunt het 

programmeren ook andere vakken. Bij begrijpend lezen bijvoorbeeld 

helpt het de kinderen om heel precies te lezen. En bij spelling en 

rekenen worden ze gestimuleerd om gestructureerd na te denken. 

 

Alle materialen hebben we dankzij u kunnen aanschaffen. Ze zijn 

namelijk voor 100% gefinancierd door de Oudervereniging. En 

daarmee versterkt de Oudervereniging ons werk op school.  

 

 

 

  Mediaopvoeding 

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school, in 

de trein en op straat. Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de 

allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Hoe kun je je kind 

hierin begeleiden? Lees meer in de tipsheets. 

Tipsheet 0-5 jaar 

Tipsheet 6-12 jaar 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-0-5-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-6-12-jaar-voor-ouders.pdf
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Tipsheet 13-18 jaar 

Meer informatie 

Zorgen over het mediagebruik van uw zoon/dochter? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken 

met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 

Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur. 

 

 

Kalender  
11 november   Sint Maarten 
18 t/m 21 november   
voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
22 november   Nieuwsflits nummer 6 
 

 
 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-mediagebruik-13-18-jaar-voor-ouders.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden

