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‘SMOELENBORD ‘
We merken dat de kinderen het erg leuk vinden om
hun juffen én meester/opa op foto’s terug te zien op
ons zogenaamde ‘smoelenbord’. Het schept
duidelijkheid naar de kinderen, maar ook naar u, onze
ouders, over wie wij zijn en wat we doen op school.

AFVALVRIJE SCHOOL
Afgelopen
donderdag is
professor Lamoraal weer op bezoek geweest. Hij heeft ons
nog meer geleerd over hoe we ons afval beter kunnen
scheiden. En hij heeft ons laten zien hoe ons afval, wanneer
het zorgvuldig gescheiden is, hergebruikt kan worden. Dat is
enorm fijn voor onze toekomst en die van onze leefomgeving.
Tijdens deze ochtend hebben de afvalredders van onze
school verteld en laten zien aan alle kinderen van de school,
wat zij hebben bedacht en gemaakt om ervoor te zorgen dat
we nog beter letten op waar we ons afval laten. Opa Koos
heeft de afvalredders
geassisteerd door het bord en
de pijl die de kinderen gemaakt
hebben, professioneel aan de
muur te bevestigen. Waarvoor
onze hartelijke dank!

KIJK- en DOEKUNST
Vrijdag 8 nov. j. l. zijn de kinderen van groep 1/2 onder leiding van de
juf en begeleidende ouders naar een voorstelling geweest van KIJK kunst. Dat is het schoolbrede
cultuurprogramma waar onze school aan meedoet aangeboden in de Hoeksche Waard. We hebben
eerst 2 jaar lang meegedaan aan DOEkunst, waarbij kunstenaars op school komen om gastlessen
te geven, volgend op de lessen die de leerkrachten zelf geven. De afgelopen 2 jaar hebben we
meegedaan aan KIJKkunst, waarbij alle groepen een voorstelling gaan bekijken die aansluit bij de
lessen die op school aangeboden worden. Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids. De
voorstellingen worden opgevoerd in de omgeving van de school, waar de meest geschikte ruimte
beschikbaar is. Dat zijn scholen die ook meedoen aan KIJK kunst, de 3 Lelies in Puttershoek of de
sporthal bij De Boomgaard in Mijnsheerenland. Daar was ook de voorstelling voor onze kleuters.
Niet alle ouders hadden meegekregen dat we daar naar toe gingen. We zullen ervoor zorgen dat u
een volgend keer op de hoogte bent, voordat we afreizen naar een activiteit buiten de school.
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VORMINGSLESSEN RK
Op reis gaan en onderweg zijn, was het thema van de afgelopen periode in onze lessen. We zijn
gestart met het spelletje ‘Ik ga op reis en neem mee’. Wat is onmisbaar en wat is wijs om mee te
nemen? Hierbij denken we niet alleen aan materiële dingen.
We zijn op reis gegaan aan de hand van verhalen. Door verhalen kun je groeien; ze kunnen je
inzicht of hoop geven, een spiegel voorhouden of je aanzetten tot een verandering. We hebben het
verhaal van Abraham gelezen die zijn vertrouwde omgeving verliet en op weg ging naar een
onbekende bestemming. Aan de hand van dit verhaal hebben we gepraat over vertrouwen en moed.
In een andere les hebben we ons verdiept in een
psalm, die gaat over God die voor ons zorgt.
Hoe zorgen we voor elkaar is een onderwerp wat
we hierbij besproken hebben.
Wanneer noemen we iets een reis? We hebben
nagedacht over de ‘reis’ in ons dagelijks leven.
Wat komen we onderweg tegen? De kinderen
hebben persoonlijke verhalen aan elkaar verteld.
Hierbij hebben de kinderen hun eigen belevenis
in een knutselopdracht laten zien.
We kunnen terugkijken op fijne lessen, waarin de
kinderen heel betrokken met de onderwerpen
bezig zijn geweest.
Met hartelijke groet, Gerdie de Bruin, docent RK

SCHOOL IN SINTERKLAASSFEER
Hartelijk dank aan ouders en een opa, die ervoor
gezorgd hebben, samen met leerkrachten, dat
de school gezellig aangekleed is met het oog op
de aankomst van Sinterklaas. De kinderen van
de onderbouw zullen blij verrast en vol
verwondering maandagochtend de school
binnen lopen.
AANKOMST SINTERKLAAS IN MAASDAM
Op zaterdag 23 nov. a.s. komt Sint Nicolaas met
zijn Pieten naar Maasdam. Rond 11.00 uur zal
de boot aankomen in het haventje. Komen jullie
allemaal kijken?
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WEEK VAN DE DIVERSITEIT
Volgende week besteden alle basisscholen en kindcentra van st. De Hoeksche School aandacht
aan de ‘Week van de diversiteit’. Ook op onze school liggen de lesprogramma’s hiervoor klaar.
Midden in deze week valt de Internationale dag van het kind. Vanwege deze bijzondere dag in deze
bijzondere week is er van elke basisschool één leerling van de leerlingenraad uitgenodigd om naar
het bestuurskantoor te komen. Daar krijgen deze (samen) 20 leerlingen een rondleiding alvorens zij
met elkaar in gesprek gaan over diversiteit en rechten van het kind. Olivier Deijl uit groep 8 is door
onze leerlingenraad uitgekozen om hieraan deel te nemen namens onze school. Vandaag heeft de
leerlingenraad hem adviezen voor gespreksonderwerpen meegegeven. Veel plezier Olivier!
NASCHOOLS AANBOD
We hebben GAAV weer gevraagd een programma te maken
voor het na schools aanbod. Helaas is dat nog niet gelukt.
Wel bieden we in maart 2020 weer typelessen aan via de
Typetuin. Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 6,
7 en 8 een brief met informatie meegekregen. Binnenkort
hangen de posters weer op, waarop u ook info kunt vinden.
MEDIAMASTERS
De afgelopen week hebben de leerlingen van
groep 7 en 8 weer meegedaan aan de jaarlijkse
MediaMasters. Een strijd tussen 1000 klassen
online. Wanneer kies jij om ‘aan of uit’ te staan?
Die vraag stond dit jaar centraal tijdens de Week
van de Mediawijsheid. Apps, chats en tools
kunnen het leven verrijken, maar ons tegelijkertijd
in de weg staan. ‘Het is voor zowel kinderen als
volwassenen van belang om bewust met je
mediagedrag om te gaan en de verleiding te trotseren om altijd maar ‘aan’ te staan. De nieuwe
editite van MediaMasters haakte daar mooi op in. Vraag er eens naar bij uw kind uit groep 7 of 8.

AGENDA
Ma. 18 t/m vr. 22 nov. Week van de Diversiteit in alle groepen.
Za. 23 nov. a.s. 11.00 uur Aankomst Sint en zijn Pieten in het haventje van Maasdam.
Di. 26 nov. a.s. om 19.00 uur Algemene ouderavond ism Halt! en informatie over de werking van en
opgave voor de dag-, peuter en/of BSO opvang binnen speel- en leercentrum de Pijler.
Vr. mid. 6 dec. a.s. 13.00 uur Sinterklaas aankleding opruimen en aankleden voor Kerst olv OR.
Vr. 20 dec. a.s 8.30 uur alle feestartikelen in de gangen en centrale ruimtes opruimen olv OR.

