
Kick-off ‘Programmeren op 
de Van Maasdijkschool!’ 
Onze school gaat belangrijke stappen ondernemen om 
onze kinderen kennis te laten maken met ‘de wereld 
van nu en in de toekomst’. Wij weten allemaal dat er 
een grote digitalisering heeft plaatsgevonden en deze 
is nog lang niet ten einde, sterker nog, deze zal 
continu in ontwikkeling zijn. De een vindt het 
geweldig, voor de ander had het wel een tikkeltje 
minder gemogen. Maar het feit ligt er wel. Wij, als Van 
Maasdijkschool, kunnen en willen niet om deze 
ontwikkeling heen maar gaan het omarmen! Wij willen 
onze l ee r l i ngen k laa rs tomen voor a l deze 
ontwikkelingen die gaande zijn. Kinderen vinden dat 
overigens volstrekt normaal en logisch en dat is het 
ook! En ze hebben daar veel plezier in. Uiteraard zijn 

wij al bezig met veel zaken: digitale lesprogramma’s, we werken in een Apple leeromgeving en 
wij communiceren bijvoorbeeld met jullie ook veelal digitaal. Zeker in deze lastige Corona-tijd 
zijn wij blij met de middelen die wij tot onze beschikking hebben. Mocht er immers weer een 
lockdown komen, laten we dat niet hopen, dan kunnen onze leerlingen in redelijke mate 
doorgaan met hun schoolwerk. 
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Het schoolteam is verheugd jullie aan te kondigen dat wij a.s. woensdag 24 november een 
kick-off gaan beleven van het ‘Programmeren op de Van Maasdijkschool!’ Wij bieden al 
onze leerlingen een leerlijn Programmeren aan vanaf groep 1 (logisch!) t/m groep 8. Het wordt 

bij ons een schoolvak. 
Voor heel veel beroepen 
ge ld t nu a l da t je 
p r o g r a m m e e r 
vaardigheden in meer 
of mindere mate nodig 
h e b t , e v e n a l s h e t 
‘ c o m p u t a t i o n a l 
thinking’. Denk alleen 
maar aan het streamen 
van muziek en films, je 
lampen aandoen, een 
treinreis maken, je 
verwarming bedienen   
en j e r obo tmaa i e r 
installeren etc. Mede 
h i e r d o o r w o r d t 
P r o g r a m m e r e n 
betekenisvol. 
Deze programmeerdag 
(en leerlijn) is mede tot 
stand gekomen door 
medewerking van Niels 
Oldenburger, ouder van 
onze school en eigenaar 
van Groundworkz, Ruud 
Werner (iCoach+) en 
o n z e a l t i j d s u p e r 
enthousiaste Whizzkids 
(zij hebben ook de 
p o s t e r h i e r n a a s t 
ontworpen). 
We beginnen de dag 
met een gezamenlijk en 
inspirerende opening 
v a n K r i s t i a n Ta p , 
hotshot van Capgemini. 
Vervolgens krijgt elke 
groep een vorm van 
p r o g r a m m e r e n 
aangeboden op deze 
dag. Het wordt een dag 
om nooit te vergeten! 
In ons oorspronkelijk 

plan hadden wij ook jullie als ouders graag uitgenodigd om deelgenoot te zijn van deze 
bijzondere en historische dag op de Van Maasdijkschool. Helaas hebben Corona restricties dit 
verhinderd.  Maar wat in het vat zit… 
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Schoolschaatsen voor de kinderen van groep 7. 
Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de prachtige overdekte schaatstempel Thialf in 
Heerenveen staat! Goed, het kost een paar centen maar dan heb je ook wat! Het is daarom ook logisch 
dat wij er als school gebruik van maken zoals met het Schoolschaatsen voor groep 7. Zeker nu de 
houdbaarheidsdatum van Sven Kramer ten einde loopt, moeten wij op zoek naar nieuw talent. Wellicht 
zit die in groep 7 en zo niet, dan maken deze kinderen in ieder geval kennis met het fenomeen schaatsen. 
Iets wat via natuurijs helaas een zeldzaamheid is geworden. In totaal krijgen ze 3 schaatslessen 
aangeboden zodat zij niet alleen sportief goed beslagen ten ijs komen maar ook een stukje cultureel 
erfgoed meemaken! 

Sinterklaas is al duidelijk aanwezig op onze school… 
Het is ook onze school niet ontgaan dat Sinterklaas weer in ons land is. Zo ook bij de kleuters. Kijk je naar het 
lokaal dan is er geen ontkomen aan: de Sint is overal. Maar ja, je kunt natuurlijk niet de hele dag pepernoten 
eten (“waarom niet eigenlijk?”), want er moet ook nog iets gebeuren op een schooldag. Gelukkig hebben wij 
creatieve leerkrachten op onze school zodat de kinderen ongemerkt aan het leren zijn terwijl ze voor hun 
gevoel met Sinterklaas bezig zijn. Waarschijnlijk zijn ze allemaal prettig gespannen aan hun dagelijkse werk…



Juf Trudy herdacht op onze school… 

Het is alweer een jaar geleden dat juf Trudy ons 
is ontvallen. Voor ons allen een moment om bij 
stil te staan. De kinderen die bij haar in de klas 
zaten en haar collega’s 
waren bij elkaar 
gekomen op het 
schoolplein om Trudy 
te herdenken. Het was 
een ingetogen en 
liefdevolle bijeenkomst 
waarbij er 2 ballonnen 
werden opgelaten in de 
prachtige blauwe 
lucht… 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 december 2021. 

Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto’s en de agenda.

Heerlijk St. Maarten feestje op onze school 
samen met de peuters van Kinderwoud!
Ondanks het feit dat de peuters vanwege de Corona niet bij ons 
IN school mochten komen en wij niet bij hun IN de 
peuterspeelzaal, konden we toch van elkaars liedjes genieten 
door ze lekker buiten te zingen! Gewoon voor de open deur, just 
like that. En wat hadden ze mooie lampions gemaakt allemaal! 
Gelukkig was het dus toch een zeer geslaagd St. Maarten!


