Donderdag 29-11-2018
Schoolnieuws
Ontvangst sinterklaas
Woensdag 5 december zal de Sint de Grote Grutto weer
bezoeken. Dit keer ontvangen we de Sint bij de ingang van de
bibliotheek aan de Lepelaarstraat. Wilt u uw auto daar niet
parkeren.

Reminder “Filmen en fotograferen door ouders”
Vanwege de privacyregels in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming is het niet toegestaan om zonder
toestemming foto’s en/of video’s te maken van de leerlingen tijdens
activiteiten van school.
Foto’s en/of video’s worden door school gemaakt en gepubliceerd op
het ouderportaal of het besloten deel van onze website. Opnamen
worden na publicatie van het toestel verwijderd.
Wij vragen ouders om het delen van foto’s en video’s vanaf de
afgeschermde schoolportals te beperken en niet te delen via sociale media. De school is
niet aansprakelijk voor het gebruik van beeldmateriaal via sociale media.
Ter bescherming van ieders privacy willen wij ons als school aan de wet houden. Wij
rekenen op uw begrip en medewerking.

Invullen “Digitaal toestemmingsformulier foto en video gebruik”
In juni hebben we u gevraagd het papieren
toestemmingsformulier “gebruik beeldmateriaal” in te
vullen. Nu we overgestapt zijn op Basis Online hebben
we de mogelijkheid om uw toestemming digitaal op te
slaan waardoor we met één druk op de knop kunnen
zien waar u wel/geen toestemming voor geeft. Wij
vragen u daarom nogmaals om uw medewerking.
Meer informatie ontvangt u via Basis Online.

Nieuws uit de onderbouw
Techniek lessen groep 1/2 A en B
Gisteren hebben we weer
een techniekronde
gedaan. Dankzij de hulp
van ouders en leerlingen
van groep 7/8 hebben de
kinderen weer genoten.
Dank je wel hulpouders,
in januari komt de
volgende ronde!!!!

Programmeren:
Iets in de juiste volgorde
doen. Sinterklaas geeft
commando’s aan de
robot-Piet

Groep 3, 4 en 5
Groep 4 heeft
elke week
techniek bij
juf Irene. Zij
maken met
een maatje
een eigen
machine.

In de bieb staat het bed van Sinterklaas. Het is
nog een beetje saai, dus de kinderen zijn druk
bezig om het gezelliger voor de Sint te maken.
Creatieve opdracht (middenbouw):
maak een eigen robot met wasco.

groep 5 heeft
voor het IT-lab
Osmo Pizza uitgeprobeerd. Een spel waar je pizza's moet
maken en verkopen. Een groot succes!

Op 16 november is ‘meester Ronald’ met een enorme spin op
school gekomen.
Hij is alle klassen langs gegaan om de kinderen iets over deze
spin te vertellen, de kleuters zaten ademloos te kijken en te
luisteren.

Nieuws uit de middenbouw
Week van de Mediawijsheid
Vorige week hebben de kinderen van de groepen
6/7 en 7/8 zich verdiept in mediawijsheid. Door
het spelen van een spel (in goed Nederlands een
“game”) zijn zij meegenomen in de manier waarop
je internet en sociale media verantwoord gebruikt.
Het vergroten van hun “digitale intelligentie” was
hierbij het doel. Beide groepen streden mee om de
prijs voor “Meest mediawijze klas van Nederland”. De kinderen waren zeer betrokken en
hebben ook thuis de game gespeeld om zoveel mogelijk bits te scoren. Het was heel leuk
en zeer leerzaam!!

Bureau Halt!

Groep 7/8 heeft de afgelopen twee weken
bezoek gehad van Serafien en Jerome van
Bureau Halt. De eerste les hebben we gesproken
over wat Bureau Halt nu eigenlijk is en wat ze
doen. Ook hebben we het uitvoerig gehad over
het omgaan met media en dan met name whats
app gebruik. Hoe gaan de kinderen om met
whats app, wat zien ze gebeuren en hoe voelen
ze zich daar dan bij. We hebben met elkaar de
afspraken doorgenomen en iedereen heeft ook
een afsprakenkaartje meegekregen.
De tweede les hebben we het gehad over
groepsdruk. Niet onbelangrijk in deze leeftijd!

Nationale voorleeswedstrijd
De school neemt deel aan de nationale voorleeswedstrijd.
Voordat het zover is wordt er eerst een voorlees schoolkampioen
gekozen. Uit de eerste ronde zijn 5 kandidaten over gebleven.
Eliza, Anna, Silva, Julien en Felix. Afgelopen dinsdag hebben we
de spannende eind ronde voor de hele school in het speellokaal
gehouden. En Felix is onze voor onze school de
voorleeskampioen. Hij las een stukje voor uit het boek van Paul
Maar, Zeven Dagen Zaterdag. Felix van harte gefeliciteerd en nu
op naar de volgende ronde: De beste voorlezer van Waterland.

Nieuws van de overblijf
Het overblijfteam van De Grote Grutto zoekt overblijfmedewerkers
(moeder, vader, opa, oma, vrienden en/of familie)



1 medewerker voor de maandag
1 medewerker voor maandag, dinsdag en donderdag (minder mag
uiteraard ook)

Schaatsen in de kerstvakantie

Ben je al een held op schaatsen of heb je nog een beetje oefening nodig? Dan is deze dag
speciaal voor jou! Team Sportservice Zaanstreek-Waterland organiseert in de
kerstvakantie namelijk een tof schaatsevenement. In de ochtend, op 2 januari vertrekt
de bus vanuit Monnickendam naar ‘IJsbaan de Westfries’ in Hoorn, voor een gezellige dag
op de ijsbaan!
Meer informatie https://app.box.com/s/grergb2mlg6nghxstek20xm96x20rdbp

Agenda / belangrijke data
5 december
11 december

Sinterklaas op school
Voorlichting VO ouders groep 8

