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Veiling Moria 

Gisteren heeft de veiling voor het vluchtelingenkamp Moria online plaats 

gevonden. Er waren 4 leerlingen van de leerlingenraad aanwezig die ontzettend 

hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dat deden ze 

echt hartstikke goed en we hebben dan ook ongeveer €650,- opgehaald. De 

groepen 1 t/m 4 hebben via de klassenouders geld ingezameld. De ouders van 

die groepen konden de kunstwerken van hun eigen kind opkopen. Daar is ook 

ontzettend veel geld opgehaald! De eindstand is op dit moment ruim €2100,-, 

maar daar komt nog meer bij, want ik mis nog 1 groep en er zijn nog wat 

kunstwerken over die misschien nog door de ouders van die kinderen opgekocht 

kunnen worden. Dit is nu al een ontzettend mooi bedrag, waar de stichting 

Because We Carry erg blij mee zal zijn. We zullen het geld, samen met de 

leerlingenraad, aanbieden aan de stichting. Maandag ga ik inventariseren 

hoeveel ik van welke ouder krijg en die krijgen van mij bericht hoe ze het geld 

kunnen overmaken. 

 

 

  



 

 

 

Week van de Mediawijsheid 

Wat is jouw digitale balans? Deze week stond in het teken van de balans tussen 

online en offline. In de klassen werd aandacht besteed aan de beïnvloeding van 

online-media op het offline-leven. De kleuters en de groepen 3 t/m 6 hebben 

iedere dag offline activiteiten gedaan met de klas.  

Vrijdag stond in het teken van anti-verveel tips. Alle kinderen hebben een bingo-

vel mee naar huis gekregen met allemaal leuke dingen om te doen thuis (voor 

als het bijvoorbeeld slecht weer is).  

            

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Maandag: Buiten spelen                

          
 

              Dinsdag:Lezen   
 
 

 
 

 
 
 

Woensdag: Bewegen  
  

 

 

 

 

 

       Donderdag: Creativiteit 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Vrijdag: Anti verveeltips  

  

De groepen 6b, 7 & 8 hebben meegedaan aan de online game MediaMasters.  

Een spannend spel waarin belangrijke zaken aan de orde kwamen zoals 

bijvoorbeeld het belang van het geheimhouden van je wachtwoord.  

Al met al een hele leerzame week!  

 

 

Corona update 

Wederom heeft een flink aantal leerkrachten zich afgelopen periode moeten laten 

testen en we hebben te kampen met best wat afwezige leerkrachten. Waar het 

eerst vooral milde verkoudheidsklachten betrof, krijgen we nu ook te maken met 

griepklachten die los staan van Corona. Één leerkracht is positief getest en is 

herstellende. Dit maakt dat tot nu toe in totaal twee collega’s positief getest zijn.  

 

In totaal zijn er dit schooljaar 16   meldingen gedaan van ouders/verzorgers die 

positief getest zijn. Als school willen wij graag zicht hebben op het aantal positief 

geteste ouders (en kinderen). Ben je positief getest, dan vragen we jullie dit bij 

de directie (en bij de betreffende leerkracht) te melden. We gaan vertrouwelijk 

met deze informatie om.  

 

  



 

 

 

Stroomschema afwezigheid leerkracht 

Zoals eerder gemeld, heeft het team een aantal scenario’s opgesteld die als 

richtlijn bij langdurige afwezigheid van de leerkracht gehanteerd worden.  

Deze scenario’s zijn samengevat in stroomschema’s, zie de bijlage.  

We proberen natuurlijk allereerst vervanging te vinden, zowel intern als extern. 

Groepen thuis laten blijven is voor ons echt de laatste optie.  

 

Het is voor iedereen een lastige tijd en we hebben jullie begrip en hulp hard 

nodig. 

 

 

Filmproject  

Als Kunst & Cultuurschool vinden we het erg jammer dat veel geplande 

activiteiten, zoals museumbezoeken niet door kunnen gaan. Gelukkig mag het 

filmproject in de school wél doorgaan.  

Hatta en Ronald zijn deze week gestart met filmlessen voor de groepen 5,6,7 en 

8. Op een eenvoudige manier leren de kinderen een verhaal te vertellen met 

bewegend beeld. In drie lessen gaan ze hun eigen scenario maken, leren ze 

filmen met verschillende camerastandpunten en monteren ze het filmpje met 

geluidseffecten en muziek. Als kinderen de komende week thuis om plaksnorren 

en pruiken vragen dan zal dat voor het filmproject zijn! 

 

 

  



 

 

 

Uitblinkers 

Uitblinkersprogramma; een verdiepend en verbredend lesprogramma voor de 

groepen 5 t/m 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds begin dit schooljaar zijn we op de Annie in de groepen 4 t/m 8 gestart met 

Blink! Blink is een methode voor wereldoriëntatievakken, waarbij de kinderen via 

een integraal thema kennis vergaren, dingen opzoeken, onderzoeken en dit aan 

elkaar presenteren. De eerste thema’s zijn inmiddels afgesloten en we zijn 

alweer gestart met het nieuwe thema.  

 

In afgelopen jaren werkten we samen met 'het Denklab’ (georganiseerd vanuit 

het bestuur, de AWBR). Het Denklab verzorgt op de 18 scholen van de AWBR 

één dagdeel per week verdiepend en verrijkend onderwijs voor een (zeer 

beperkt) aantal hoogbegaafde leerlingen. Doordat we als school merkten dat we 

slechts een zeer klein deel van de kinderen op die manier konden bedienen, 

hebben we ervoor gekozen te stoppen met het Denklab en een eigen, meer 

passend programma op te gaan zetten, waarbij de lessen van Blink de basis 

vormen. Dit schooljaar zijn we hiermee gestart. Het is een pilotprogramma dat 

we samen met de Leonardo da Vincischool draaien, zodat we de ervaring kunnen 

delen. Omdat we de organisatie nu in eigen hand te hebben, blijven we dichter 

bij de aangeboden leerstof in de klas en kunnen meer kinderen meedoen aan dit 

programma. We zijn dan ook gestart met een uitdagend lesprogramma voor een 

groep leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: de Uitblinkers. Hester leidt deze groep. 

Zij is onze specialist meer- en hoogbegaafdheid, is gespecialiseerd in het 

begeleiden van leerlingen die meer verdieping en verbreding (verrijkende 



 

 

 

leeractiviteiten) nodig hebben en hierin (aan)sturing nodig hebben. De leerlingen 

van de Uitblinkersgroep zullen de aangeboden lesstof uit de klas gebruiken om 

tot diepere denk- en leervragen te komen tijdens het doen van hun eigen 

onderzoek bij de thema’s van Blink.  

 

De afgelopen weken heeft Hester, samen met leerkrachten, groepjes kinderen 

geselecteerd voor de Uitblinkers. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben 

verschillende vraagstukken voorgeschoteld gekregen en vervolgens is er gekeken 

naar de wijze van oplossen en naar het denkproces. Daarnaast is er gekeken 

naar persoonskenmerken (analyserend vermogen, creatief denken, verbaal 

vaardig e.d.). Mocht jouw zoon of dochter hiervoor in aanmerking komen, dan 

heeft de leerkracht contact met u hierover gehad. We zullen dit in samenspraak 

volgen en ontwikkelen. 

 

Het uitblinkersprogramma is een pilot en we zullen begin 2021 een eerste 

evaluatie houden waarbij we dan onder meer kijken naar de inhoud en naar de 

deelnemende leerlingen. Om meer leerlingen de kans te geven om hieraan deel 

te kunnen nemen, bekijken we jaarlijks welke leerlingen hier behoefte aan 

hebben. We gaan veel zaken 'al werkende met elkaar' ondervinden en bouwen 

deze uit. In eerste instantie beginnen we daarom ook met één groepje leerlingen 

uit de middenbouw (5-6) en twee groepjes uit de bovenbouw (7-8).  We zijn zeer 

enthousiast over de manier waarop we dit zelf i.s.m. de Leonardo da Vincischool 

vorm gaan geven. 

 

Mochten er specifieke vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan Hester of 

Arwen. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

Belangrijke data:  

Woensdag 18 november   Studiedag: kinderen vrij 

Vrijdag 4 december    Sinterklaasfeest 

 


