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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 6 november 2020           Nummer: 10 

Agenda 

9 t/m 13 november  Week van de Mediawijsheid 

 

Terugblik op de afgelopen week 

Yes!!! Dit was de eerste week na de zomervakantie dat er geen vervanging nodig was in de groepen!! 

We missen meester Hans en zijn muzieklessen echter wel heel erg. Zijn herstel gaat helaas maar heel langzaam. We wensen hem 

dan ook veel sterkte en hopen dat hij toch snel weer in ons midden kan zijn.  

 

Sint en Kerst 

We zijn volop bezig met het uitwerken van de plannen voor het vieren van sint en kerst in corona-tijd. Het mag duidelijk zijn dat 

het niet zo zal zijn als andere jaren maar ons uitgangspunt is dat we er, met inachtneming van de maatregelen, voor de kinderen 

fijne feesten van maken. We houden u op de hoogte! 

 

Week van de Mediawijsheid 

De week van de mediawijsheid staat dit jaar in het teken van media en gezondheid.  

Met het thema ‘Wat is jouw digitale balans?’ dagen we leerlingen uit na te denken over hun mediagedrag. Hoeveel media nemen ze 

per dag tot zich en is er een balans met andere activiteiten? We richten ons op het aanbieden van vijf andere activiteiten en 

willen daarmee de kinderen stimuleren dat ook in hun vrije tijd doorzetten.  

Maandag: Het beste uit jezelf met buitenspelen  

Dinsdag: Het beste uit jezelf met lezen  

Woensdag: Het beste uit jezelf met bewegen  

Donderdag: Het beste uit jezelf met creativiteit  

Vrijdag: Het beste uit jezelf met anti-verveeltips voor thuis  

We hopen er zo een mooie, mediawijze week van te maken! 

 

De Kwinkles in de week van 9 tot en met 13 november: Kiezen voor de groep 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            

    
  

Bovenbouw  
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Trefwoord in de week van 9 tot en met 13 november 

Onderbouw: ‘Strijden met jezelf’ 

Deze week onderzoeken we met de kinderen hoe ze strijden met zichzelf wanneer ze ergens goed in willen zijn of hard voor 

willen oefenen. Je komt dan ook momenten tegen dat het niet lukt. Hoe ga je daarmee om? Ze ontdekken dat je ook een ander 

kunt helpen als die vastloopt. En soms heb je geen zin om je best te doen, dat kan ook. 

We ronden de verhalen over Gideon af. Hij maakt zich op voor de strijd tegen de Midjanieten. Ze zijn met weinig maar Gideon 

heeft een goed plan en ze overwinnen de vijand.  

     
Midden- en bovenbouw: Omgaan met weerstand 

Strijden is vaak een kwestie van omgaan met weerstand. De kinderen verdiepen zich deze week in wat het betekent om een 

strijd aan te gaan, te ontlopen, op te geven of op te lossen. Ter afsluiting stellen ze zichzelf de vraag of en hoe een strijd je 

sterker kan maken.  

De Bijbelverhalen over Gideon eindigen met de strijd tegen de verleidingen van het koningschap.  

 


