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 Sinterklaasje was al binnen met z’n piet…  

Op 4 december stond al vroeg uit alle groepen één kind op 
de uitkijk om de Sint te kunnen verwelkomen. In iedere 
klas werd live meegekeken en meegezongen. Maar zelfs 
nadat de rode loper was uitgerold, was er nog geen piet of 
Sint te bekennen. Totdat tijdens het zingen van een lied 
plots gestommel klonk uit het ontdeklab, wat bleek; de 
Sint had overnacht op onze school. Toen kon het grote 
Sinterklaasfeest echt beginnen! 

 
De school in kerstsferen 
Binnen no-time werd de school door de oudervereniging 
(in de avonduren), het team en de kinderen in kerstsferen 
gebracht. Klik op de onderstaande afbeelding voor een 
kleine impressie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Samen lezen is nog leuker 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, lezen de kinderen van 
groepen 5 en 6 regelmatig voor aan de kinderen van de 
onderbouw, wat een leesplezier! 

 
Kerstballen voor De Hullen 
Voor de ouderen in de zorginstellingen is 2020 een zwaar 
jaar geweest. Daarom wil Welzijn in Noordenveld ze graag 
rond de kerst in het zonnetje zetten. We willen deze ouderen 
graag versierde houten platte "kerstballen" geven zodat ze 
weten dat er aan ze wordt gedacht. 
 
Dit initiatief hebben wij uiteraard met elkaar omarmd. De 
groepen 1 t/m 3 hebben de afgelopen week kerstballen 
versierd voor de bewoners van De Hullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 11-12 INFO #8 
Di 15-12 Opname kerstmusical groepen 7 
Do 17-12 Kerstdag 
Vr 18-12 INFO #9 

Start kerstvakantie om 12.00 uur 
 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht met 
de meest recente coronamaatregelen.  
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Chromebooks  
Vorig jaar in deze periode hebben we de eerste 
Chromebooks aangeschaft en na een jaar werken hebben 
we besloten om het aantal flink uit te breiden (van 60 naar 
125). De leerkrachten en de leerlingen zijn erg positief 
over de Chromebooks. Grote voordelen van de devices zijn 
dat ze snel opstarten, ze zijn flexibel inzetbaar en ze 
hebben een touchscreen.  
 
Steeds vaker wordt de Chromebook in de klas ingezet om 
het onderwijsproces te versterken. Zo profiteren we bij 
het digitale werken van bijvoorbeeld de directe feedback 
die een computer geeft en het is met behulp van de 
computer soms veel eenvoudiger om leerlingen op hun 
eigen niveau te laten werken. Aan de andere kant blijven 
we natuurlijk ook veel waarde hechten aan het werken op 
papier. De kinderen leren op deze wijze goed schrijven, 
tussenstappen goed opschrijven en de schermtijd blijft 
beperkt. 
 
Een mooi voorbeeld van waar de Chromebook het 
onderwijs versterkt en vergemakkelijkt is TextAid. Sinds 
dit schooljaar werken we met dit leeshulpprogramma 
voor kinderen met dyslexie. De computer kan teksten uit 
de reguliere lessen voorlezen en daarnaast ook door de 
kinderen geschreven teksten direct verbaal verwoorden.  
 
De Chromebooks werken in een speciale Google-
beheeromgeving voor het onderwijs; G Suite for 
Education. Het is goed om te weten dat de voorwaarden 
afwijken van de vaak onder vuur liggende privacy 
voorwaarden van Google. De data die gegenereerd wordt 
binnen G Suite for Education, wordt uitsluitend gebruikt 
ter verbetering van het product, en is niet herleidbaar tot 
individuele gebruikers (leerlingen/leraren). De data 
wordt niet gescand voor commerciële doeleinden, en 
daarmee is G Suite for Education ook advertentievrij.   
 
Aanpassing verkeerssituatie 
De verkeerscommissie heeft zich hard gemaakt voor een 
aantal verkeersmaatregelen rondom de school. Wellicht 
heeft u wel gemerkt dat hier de afgelopen dagen hard aan 
werd gewerkt. Er wordt gele verf aangebracht bij de kiss-
and-ride, er komt pijlmarkering op de parkeerplaats om 
de eenrichting aan te geven en de fietsenstalling bij de 
hoofdingang wordt uitgebreid. De werkzaamheden 
worden vandaag of in de loop van volgende week 
afgerond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdeklab groep 7a 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de INFO, zijn de 
bovenbouwgroepen in het ontdeklab de strijd aangegaan 
met plastic afval. Vorige week heeft groep 7a deze ronde 
ontdeklabs afgesloten. Na de vakantie zijn de groepen 5 en 
6 aan de beurt. Iedere groep zal in twee sessies aan de slag 
gaan met wetenschap en techniek. Een van de onderdelen 
zal het ontdekken van de mogelijkheden van de 
Chromebook zijn. 
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