Nieuwsbrief nr.7 2021 - 2022
Nieuws
Nieuwe leerlingen

We verwelkomen de volgende nieuwe
leerling bij ons op school.
Groep 1/2b: Tygo van Delden
Van harte welkom op onze school. We wensen
je een leerzame en een plezierige schooltijd
toe!

Volgende
Oudpapieractie
Dinsdag 14 december
Typediploma
Tamar Daleman uit groep 7a heeft haar
typediploma gehaald. Geweldig knap! TOP
gedaan en van harte gefeliciteerd!

Agenda
17 nov.

Verjaardag juf Annet

Week v 22 nov.

Oudergesprekken

22 nov.

Verjaardag van juf Jacqueline

23 nov.

Bezoek Miramar
groep 6

24 nov.

bezoek Miramar
groep 7

27 nov.

Verjaardag van juf Anneloes

Contactdagen
In de week van 22 november
(week 47) staan 10minutengesprekken gepland.

EU-Schoolfruit
Onze school doet mee aan het EU-Schoolfruit programma. We starten in de week
van 15 november met het proeven van de eerste levering! Daarnaast geven we ook
lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten
proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en
structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien
tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen.

Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit
en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze
in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

MediaMasters in groep 7 en 8
Heb je vandaag een sms gestuurd, door je tijdlijn gescrold, televisie gekeken of een tablet
gebruikt? (Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van
kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 tot en
met 12 november) hebben wij op school extra aandacht besteed aan mediawijsheid, en het spelen
van de serious game MediaMasters was daar onderdeel van. Spelenderwijs maakten de leerlingen
kennis met de kansen en de gevaren van media. Aan de orde kwamen onderwerpen als WhatsApp,
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.
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Sint Maarten
'Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien
hebben staarten. De meisjes hebben
rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan.'
Wat een prachtige lampions zijn er
gemaakt door de kinderen op school.

Bezoek aan Astron en Miramar zeemuseum Vledder
Groep 5a en 5b zijn vorige week op bezoek geweest bij Astron. We hebben een hele leuke les
gekregen over het sterrenstelsel en konden ook nog kijken in de draaiende telescoop. Buiten
konden we activiteiten doen over welke planeten er allemaal zijn en hoe ver de planeten bij elkaar
vandaan liggen.
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Miramar
Ook zijn we op bezoek geweest bij het Miramar zeemuseum in
Vledder. We begonnen met een puzzeltocht door het museum, onder
begeleiding van de ouders. Daarna hebben we verschillende spellen
gespeeld over afval en de plastic soup. We konden puzzelen, kwartet
spelen of een striptekening maken. Het was een geslaagd uitje.

Prikbord
(meer informatie over deze items vindt u door naar www.storkschool.nl te gaan)
-BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven of niet?
-Hand-, voet- en mondziekte
-MediaMasters in groep 7 en 8 ‘Week van de Mediawijsheid’

