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St. Maarten op de Van Maasdijkschool!
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St. Maarten! Zo'n heerlijke viering voor kinderen. Wie is
er niet groot mee geworden? Voor de kleuters was het
een waar evenement. Samen met de peuters van
Kinderwoud en de kleuters van de Hoeksteen liedjes
zingen bij het Rozenveld. En
als klap op de vuurpijl gingen
de ballonnen zelfs
vanmorgen nog even naar
woonzorgcentrum
Mariënbosch om voor de
oude mensen daar liedjes te
zingen (en wat snoepjes of
mandarijntjes te scoren). Hier
gold zeker dat jong en oud hebben genoten! Maar ook voor de
hogere groepen is het een mooi feestje. Lampionnetje maken
en hup de straat op, aanbellen bij de mensen, liedje zingen (of
afra elen...) en hoopvol de tas opengespreid aan de bewoners
tonen. Helemaal niks mis mee. Nou ja, tenzij je al het
snoepgoed binnen 24 uur gaat opeten natuurlijk...
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Maandag
November
*

Dinsdag
November
* Biebjuf op onze
school.

Woensdag
November
* Kei-lab

Donderdag
November
* M-lab

Vr dag
November
*
Schoolschaatsen
groep 7

22
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24

Maandag
November
*

Dinsdag
November
* Stichting
Voorkom in
groep 8.

Woensdag
November
* Kei-lab

Donderdag
November
* Sinterklaassprookje
Posthuistheater

25
Vr dag
November
*
16.00 uur
Sinterklaasfeest Flora b
ons in de
Vleugel.
* Nieuwsbrief

Kinderen smullen van het Nationaal Schoolontbijt
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Dat is best een leuk en gezellig zo aan het begin van de vrijdagochtend: een schoolontbijt. Net als
veel basisscholen in Nederland doen wij hieraan mee. Dit om kinderen bewust te maken van het
belang van een goed en gezond ontbijt. Gelukkig is voor onze kinderen een normale bezigheid.
Toch zien wij in de media regelmatig dat ontbijten niet voor alle kinderen normaal is. Iets om bij
stil te staan in deze rare tijden. Voor onze kinderen was echter, was het niet alleen erg voedzaam
maar ook nog eens reuzegezellig!
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Groepen 7 en 8 doen verkeerslessen
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Veilig in het verkeer is pure noodzaak. Maar hoe leer je dat? Zeer waarschijnlijk niet uit een boekje. Veel
verkeerssituaties leer je door te doen en te ervaren. Vandaar dat wij gastdocenten bij ons op school hadden om praktisch
met onze kinderen aan de slag te gaan zodat ze bewust zijn van de gevaren in het verkeer. Tja, en een van die gevaren is
natuurlijk de smartphone. Het is zeer verleidelijk om toch nog even snel een appje te sturen of te beantwoorden. Maar
als je bewust bent hoeveel gevaar dat oplevert, dan laat je dat wel. Deze lessen gingen over MONO (dat is ongestoord
onderweg zijn zonder a eiding van je mobiele telefoon, op de ets en in de auto). De kinderen gingen een quiz doen en
opdrachten uitvoeren. Ook mochten ze met een etssimulator in de klas ' etsen'. Hierbij konden ze ervaren wat appen
doet met de etsvaardigheid. Tenslotte mochten ze op het schoolplein de 'smartphone slalom' doen. En dat viel niet
mee. Gelukkig ook maar, want nu weten ze dat appen en etsen niet samengaan en zeer onverstandig is.

Gisteren in de Leeuwarder Courant.
Handig zo vlak voor St. Maarten...

Acrobaten in dop!

Mocht het zou zijn dat de kinderen thuis allerlei
kunstjes doen, dan komt dat waarschijnlijk door
de 'acrobatengym' die ze bij ons op school
hebben gehad. Met wat oefening en begeleiding
gaat dat uitstekend zoals jullie hiernaast kunnen
zien. En als bijkomend voordeel kunnen ze later
altijd nog bij het circus aan de slag!

R a pporten g raa g volgende
week inleveren
Dit schooljaar stappen wij gefaseerd over van het
rapport naar het digitaal portfolio. We hebben
dus de rapporten nog wel nodig. Nog niet
iedereen heeft deze ingeleverd bij de leerkracht.
Zouden jullie dat volgende week willen doen?

De volgende nieuwsbrief verschijnt
op vrijdag 25 november 2022.
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Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het
allerlaatste nieuws en natuurlijk de foto's
van al onze activiteiten.
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