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Sint Maarten 

Wellicht heeft u hem wel zien staan, de grote zwarte tent 
die afgelopen woensdag middenin ons Klokhuis stond. 
Een spookhuis? Een plaats delict? Een coronateststraat? 
Gelukkig was het niets van dit alles. In samenwerking met 
’t Dörpshuus NijRoon werd er namelijk een Sint Maarten-
activiteit georganiseerd. Alle kinderen van de school 
mochten in de donkere tent hun lampion uittesten. De 
kinderen liepen over de rode loper de deurbel aan het 
eind van de tent tegemoet. Hier stond Pierre Berghuis, de 
voorzitter van ’t Dörpshuus, ze op te wachten. Na het 
zingen van een lied kregen de kinderen een heerlijk 
mandarijntje en een mooie gelpen.   

 

 
Leerlingen groep 7 en 8 zijn MediaMasters 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid deden de 
leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met 
deze serious game maakten de leerlingen spelenderwijs 
kennis met de kansen en de gevaren van media. Zij gingen 
in de klas en thuis aan de slag met verschillende 
opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, 
cybercriminaliteit en nepnieuws.  
 
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de 
Mediawijsheid. Dit jaar stond de week in het teken van 
media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om 
gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media 
het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. 
Op de website mediawijsheid.nl vindt u allerhande 
informatie die bruikbaar kan zijn bij de digitale opvoeding 
van uw kind.  
 
Scrollen, liken, appen, swipen, gamen en bingen: (online) 
media lijken onlosmakelijk verbonden met je offline leven. 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid kunt u ook uw 
eigen digitale balans testen en tips krijgen om met én 
zonder media het beste uit jezelf te halen. Dat is voor 
iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het 
#zelfindehand. Klik hier voor de test.  
 
Vandaag ontvingen alle kinderen een heus MediaMasters-
certificaat. Tijdens de MediaMissies konden de groepen 
punten halen, de hoogste groepsscore werd behaald door 
…. tromgeroffel …. groep 7b/8a! 

 
Agenda 
Vr 13-11 INFO #6 
Di 17-11 Ontdeklab groep 7b/8a 

Vergadering MR 
Di 24-11 Ontdeklab groep 7a 
Vr 27-11 INFO #7 

 

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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Ontdeklab  
Vorige week dinsdag sloten de kinderen van groep 8b 
hun ontdeklab af met een presentatie over hun strijd 
tegen het plastic afval.  Één van de opdrachten tijdens het 
ontdeklab is het maken van een filmpje. Daisy, Jasmijn en 
Mans maakten het onderstaande filmpje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week is groep 7b/8a gestart met hun ontdeklab. Ook 
zij gaan de strijd aan met het plastic afval. Komende 
dinsdag zullen zij hun bevindingen gaan presenteren aan 
de klas.   

 
Van de verkeerscommissie | Fietsencontrole  
In tegenstelling tot andere jaren vindt er dit kalenderjaar 
helaas geen fietscontrole meer plaats. Wel willen we u 
vragen om thuis de fiets van uw kind goed te checken. 
Helemaal nu de dagen weer korter worden is het 
bijvoorbeeld erg belangrijk dat uw kind goed verlicht de 
weg op gaat. Daarnaast moet een fiets aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Werkende verlichting en remmen 
spreken natuurlijk voor zich, maar denk ook aan de juiste 
maat fiets of hoogte van het zadel. Het is belangrijk om af 
en toe de fiets van de kinderen na te kijken. Klik hieronder 
op de afbeelding voor de lijst waarop de VVN de fiets zal 
controleren. 

 

Leerlingenraad  
Afgelopen maandag heeft de nieuwe leerlingenraad zijn 
eerste bijeenkomst gehad. In de groepen 5 t/m 8 zijn de 
afgelopen periode verkiezingen gehouden en per groep 
zijn er 2 vertegenwoordigers gekozen. Tijdens de 
vergadering stelden de kinderen zich aan elkaar voor en 
werd er gesproken over wat zij dit schooljaar willen 
bereiken. Hieruit hebben de kinderen samen met juf Inge, 
meester Bart en MR-lid Greetje Hovinga een aantal 
actiepunten gehaald voor de korte en lange termijn. Op 
korte termijn gaan ze aan de slag met handdoekjes en zeep 
bij de gymzaal-wc (is inmiddels geregeld!) en extra 
buitenspeelgoed. Verder wil de leerlingenraad dit 
schooljaar in ieder geval aan de slag met meer 
buiten(les)tijd.   

 
NME Ontdekpad | Drentse dieren in ’t wild 
Gedurende ieder schooljaar wordt er door de NME-
commissie een ontdekpad georganiseerd. Deze keer is het 
thema Drentse dieren in ’t wild. Veel dieren hebben een 
favoriet gebied om in te leven. In dat gebied zit alles wat 
ze nodig hebben, zoals bijvoorbeeld voedsel, 
nestgelegenheid en schuilplekken. Boswachters proberen 
onze Drentse natuur weer geschikt te krijgen voor een 
aantal soorten. Diersoorten, die hier op een gegeven 
moment verdwenen zijn, komen nu weer terug. Tijdens 
dit ontdekpad leren de kinderen meer over bijvoorbeeld 
de spreidwijdte van een vogel, een geurspoor van een das 
en het huilen van een wolf. 
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Herfstchallenge groep 3 
De kinderen van groep 3 deden vorige week een heuse 
herfstchallenge. In het bos moesten ze allerlei opdrachten 
uitvoeren. Zo werden er onder andere herfstbladeren en 
kriebelbeestjes gezocht, spinnenwebben getekend en 
takken op volgorde gelegd. 

   
Juf Grietje (bijna) 50! 
Morgen wordt juf Grietje 50! In een tijd waarin er niet heel 
veel ruimte is voor een feestje, hebben we er in de school 
een beetje extra aandacht besteed. De kinderen van de 
groep zorgden voor een hele mooie slinger en posters en 
de meesters en juffen zorgden voor ballonnen en een 
EHBA-pakket (Eerste Hulp Bij Aftakeling).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 

 
Vereniging van Volksvermaken | Sinterklaas 
Wij van Vereniging voor Volksvermaken hebben toch nog 
een idee opgedaan om iets leuks met Sinterklaas te doen. 
Namelijk een online Sinterklaasfeest op zaterdag 21 
november. 
 
Om hier een succes van te maken kunnen wij jullie hulp 
goed gebruiken. De tekeningen kunnen tot uiterlijk 19 
november bij jouw juf of meester worden ingeleverd. Klik 
hier voor de brief van Sinterklaas. 
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