
 

 

In deze Buutflits leest u onder andere over de fietsenrekken, het hek bij de kleuters en 
de Mediamastersgame waar groep 8 aan meedoet.  

Valerie van ‘t Hooft  

Deze week hebben de kinderen van groep 8 de fietsen netjes in de rekken gezet. Dat is 
heel fijn, want er struikelen geregeld kinderen over fietsen die buiten de rekken worden 
geplaatst. Het is natuurlijk nòg fijner als alle kinderen zelf hun fiets netjes in/tussen de 
rekken zetten. Helpt u ons mee door uw kind hier op te wijzen? (Bij de gymzaal zijn ook 
nog fietsenrekken voor het geval die op het schoolplein vol zijn). Bedankt!   
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Belangrijke Data 
 22 nov                                

OR 

 26 nov-30 nov                
Oudergesprekken 

 28 nov                           
Leerlingenraad 

 05 dec                          
Sinterklaas! Aangepast 
rooster 

 13 dec                           
Studiedag;alle kinderen vrij! 

 19 dec                          
Kerstviering en kerstdiner 

 21 dec                            
Studiedag;alle kinderen vrij! 

 22 dec-6 jan                
kerstvakantie   



We zijn bezig met een onderzoek om goed in kaart te brengen wat onze sterke kanten en onze verbeterpunten zijn 
en op welke manier we dit goed onder de aandacht kunnen brengen. De bedoeling hiervan is om te verbeteren waar 
nodig, de sterke kanten nog meer te versterken en om ons hiermee duidelijk(er) te positioneren en te profileren in 
de wijk. 

Om dit onderzoek goed uit te voeren laten we ons bijstaan door een onderwijscommunicatiebureau; V&V. Dit bureau 
is de laatste tijd al druk bezig geweest; gesprekken met leerkrachten, kinderen en natuurlijk ook met ouders.  

Uiteindelijk zal dit onderzoek leiden tot conclusies en aanbevelingen waarmee we aan het werk zullen gaan. We hou-
den u op de hoogte. 

Sinds dit schooljaar maakt de peuterspeelzaal gebruik van een lokaal in onze school. Ook spelen zij buiten op het 
schoolplein (aan de kant van de zandbak). De peuterjuffen hebben weliswaar ogen in hun achterhoofd, maar gevaar 
zit in een klein hoekje. We willen u daarom vragen om het hek naar het trottoir aan de Lijnbaan steeds goed te 
sluiten, zodat de peuters niet zomaar de stoep/ weg op kunnen lopen.  

 Namens de peuters; bedankt! 

Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om kunnen gaan. Elk jaar 
opnieuw worden daarom scholen, ouders en mediamakers opgeroepen kinderen te ondersteunen. MediaMasters 
brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaar-
digheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, privacy en online gedrag. 

 

Onze groep 8 doet mee met "MediaMasters". Dat is een game die gespeeld wordt tijdens de week van de Media-
wijsheid door duizenden kinderen van heel Nederland. Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met de kansen en 
de gevaren van media.  

5 speldagen lang worden de leerlingen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in Mediamasters te helpen. Hiervoor moe-
ten zij in de klas en thuis Mediamissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met the-
ma's op het gebied van mediawijsheid. Het is een heel spannend spel! 

De groep kan samen BITS verzamelen. De groep die de meeste BITS scoort, mag zich de meest mediawijze klas 
van Nederland noemen en wint mooie prijzen. 

 

Wij gaan ons best doen!!! Wordt vervolgd... 
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