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Studiedag, leerlingen vrij
Indigo bus groep 6-7-8
Bezoek aan de Pontes groep 6-7-8
Bezoek huis van Sinterklaas

Hoor de wind waait door de bomen
Het is Sinterklaastijd: een gezellige, maar ook drukke tijd voor Sint
Wat gezellig dat Sinterklaas weer (bijna) in het land is!
We zitten al vol spanning te wachten en kijken dagelijks een spannend
sinterklaasjournaal. We leven volop mee met de avonturen van Sinterklaas, de
Hoofdpiet, Malle Pietje, de Paardenpiet en Piet de
Smeerpoets. En dan heeft Sinterklaas dit jaar ook
nog een nieuw paard...
Op school bouwen we ook een stal. Mocht u een
hobbelpaard, stokpaard of iets voor in de stal
hebben dat daar dan een tijdje mag staan, dan
zou dat heel leuk zijn!!!

Groep
1-2-3
Het huis
van
Sinterklaas

Op vrijdagochtend 29 november mogen de groepen 1-2-3 naar het Huis van
Sinterklaas in Zierikzee. Zorgt u aub dat er een autozitje voor uw kind aanwezig is
die ochtend! We vertrekken rond 10 uur op school en de rondleiding duurt tot 12
uur in Zierikzee. We zullen dan waarschijnlijk rond kwart over 12/half 1 terug op
school zijn. We hebben nog 4 auto's nodig voor het uitstapje. U kunt mee met de
rondleiding of liever even de stad in gaan, kan ook natuurlijk. We kunnen gratis
parkeren op het parkeerterrein aan de Scheldestraat. Graag opgeven bij juf
Annelies.

Groep
6-7-8

Indigo bus
Indigo Preventie komt op 21 november a.s. met de preventie-bus naar onze
school. De kinderen uit groep 8 krijgen dan voorlichting over de gevaren van
roken, alcohol, energy drinks en drugs.

Bezoek Pontes Pieter Zeeman
Dinsdagochtend 26 november a.s. bezoekt groep 678 Pontes Pieter Zeeman voor
een werkbezoek. Wij krijgen die dag van oud-leerlingen van De Schoener een
rondleiding door de school en mogen daarbij twee echte V.O. lessen volgen. Ik
ben hiervoor nog op zoek naar enkele hulpouders die ons willen halen en
brengen. U kunt zich via de mail, of via uw kind, opgeven. Bij teveel aanmeldingen
ben ik genoodzaakt om te loten ;-)

MediaMasters
Groep 678 nam deze week deel aan De
MediaMasters. De Mediamasters Game is een serious
game voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maakte
groep 678 kennis met de kansen en de gevaren van media. De Game is een
onderdeel van MediaMasters 2019/2020 en werd gespeeld tijdens de Week van
de Mediawijsheid.
Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy,
cybercriminaliteit en nepnieuws?

Faqta
Na rond te hebben gereisd door Europa, zijn we nu aan het programmeren
geslagen. De kinderen hebben kennisgemaakt met de basisbeginselen van het
programmeren en maken nu met behulp van het programma Scratch een
werkstuk. Scratch is een programmeer omgeving waar kinderen
kunnen programmeren en interactieve projecten zoals verhalen,
games en animaties kunnen maken. Wanneer kinderen iets maken
met Scratch leren ze creatief denken, samenwerken en
systematisch redeneren…en daarnaast beleven we er ook nog eens
veel plezier aan ;-D

Sinterklaas

Op 5 december komt Sinterklaas op de Schoener.
Groep 1-2-3 viert samen met Sinterklaas zijn verjaardag.
Groep 5-6-7-8 viert het feest met elkaar.

Studiedag

A.s. dinsdag is er een studiedag voor alle leerkrachten.
We gaan met zijn allen weer aan de slag om ns onderwijs verder te verfijnen. Een
aantal zaken die op de agenda staan zijn: het werken met de leerlijnen van groep
1 t/m 8, ontwikkelgesprekken, leesbevordering, Gynzy en portfolio.

Bijlage

In de bijlage een brief over “noodhulp”.
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