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Beste ouder(s),
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de nieuwe coronamaatregelen, Kinderboekenweek,
podcasts in groep 6 en Mad Sience.
Nieuwe corona maatregelen
Deze week zijn er nieuwe, strengere maatregelen afgekondigd om het coronavirus terug te dringen.
Als je naar de cijfers kijkt, gaat het op het moment niet goed en we willen niet dat we nogmaals in
een lockdown terecht komen.
Op onze school werken we met maatregelen die in het protocol van het ministerie
omschreven staan. Het mag wel eens gezegd dat ouders, leerkrachten en kinderen
zich prima aan al die regels houden. Op die manier doen we alles wat mogelijk is om
veilig te blijven.
In openbare ruimtes wordt aangeraden een mondkapje te dragen. Dat geldt
vooralsnog niet voor basisscholen. Mocht u in de school moeten zijn en u voelt zich
prettiger met een mondkapje op, dan mag dat natuurlijk altijd.
Iedere “bezoeker” die onze school bezoekt, dient zich te registreren. Bij een
eventueel contactonderzoek weten we wie er op welk moment in ons gebouw was.
Tot nu toe ging dat via een invullijst die bij de ingang van de school lag. Daardoor was
voor iedereen te zien wie er nog meer op de lijst stond, inclusief mailadres en
telefoonnummer. Dat mag dan weer niet volgens de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Vandaar dat u vanaf nu een formuliertje in kunt vullen bij degene bij wie u
een afspraak heeft.
In het halletje bij de hoofdingang hangt een QR code. In elk leslokaal is deze QR code ook te vinden.
Met behulp van deze code kunt u zich digitaal registreren, zodat een formuliertje invullen niet meer
nodig is. Uw gegevens worden dan 4 weken in onze eigen digitale omgeving, op een veilige plek
bewaard.
Vriendelijke groet,
Silvo Steenmaker
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Kinderboekenweek ‘En toen?’
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 (30 september t/m 11 oktober) gaan we terug in de tijd. Het
thema dit jaar is ‘En toen?’ Dus we duiken de geschiedenis in! Van prehistorie tot aan de
riddertijd en van de oudheid tot de Tweede Wereldoorlog.
Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Arend van Dam, bekend van De reis
van Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij. Speciaal voor deze Kinderboekenweek schreef
hij het boek ‘De Diamant van Banjarmasin’, vol verhalen over de geschiedenis van Nederland.
In alle groepen vinden verschillende activiteiten plaats die passen bij het thema van de
Kinderboekenweek.
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"Sparen voor je schoolbieb"-actie van de Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en
de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en
levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
we ontvangen een waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale
kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een
Bruna-winkel op.
Podcast in groep 6
Groep 6 stond gisteren even in de schijnwerpers. Meester Tjeerd ontwikkelt met Piex Online
Trainingen en Onderwijs Maak Je Samen een online training voor andere leraren die door middel van
audio en podcasts de lessen rondom mondelinge taalvaardigheid willen verbeteren. Groepjes
kinderen maakten hun eigen podcast in de klas, terwijl de les werd gefilmd. In november is de
training klaar.
Wist je dat er ook veel leuke kinderpodcasts zijn om naar te luisteren? Naast lezen is luisteren
ontzettend belangrijk in de taalontwikkeling bij kinderen en het leren lezen. Daarnaast is de podcast,
net als een leesboek, een mooie reden om het beeldscherm eens links te laten liggen. Alle
Nederlandstalige kinderpodcasts vind je op kinderpodcasts.nl.

Cito toetsen
Inmiddels zijn in de groepen 4 t/m 8 de Cito toetsen (de eindtoetsen van het vorige leerjaar(
afgenomen. Uw kind ontvangt bij het rapport altijd een uitdraai van de Cito uitslagen. Echter
ontvangt uw kind het eerste rapport pas in februari. Vandaar dat wij op vrijdag 16 oktober een
uitdraai van de Cito uitslagen in een envelop aan uw kind geven, zodat u de Cito uitslagen kunt
bekijken.
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Mad Science
Woensdag 7 oktober komt Mad Science bij ons op school voor een spectaculaire science show.
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op onze basisschool,
waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van de ‘Ruimte en Chemie’. Plakkerige polymeren. Leer alles
over rekbare en kleverige stoffen. Ga op zoek naar de geheime slijmformule, onthul het perfecte
slijmrecept. Ontdek de geheimen van de chemie. Leer over chemische reacties en hoe je deze
reacties kan versnellen! We laten oud geld blinken en blazen ballonnen op zonder lucht!
De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons enorme zonnestelsel. Je ontdekt
de vier jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel en zet het leven van een ster op een rijtje.
Lichtgevende en gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, regenbogen, glow-in-the-dark verf, UV-licht,
het komt allemaal aan bod!
Leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die lucht op ons
uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je op Mars kunnen overleven?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal bij ons op school.
Data van de cursus:
* Woensdag 4-11-2020
* Woensdag 11-11-2020
* Woensdag 18-11-2020
* Woensdag 25-11-2020
* Woensdag 2-12-2020
Tijd: 12.45 uur – 13.45 uur
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl en is mogelijk t/m 21 oktober 2020.
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, inclusfief goodies, leskaarten en een Mad Science polsbandje.

