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~ Agenda ~  
21 t/m 27 oktober Herfstvakantie  
24 oktober om 16.00 uur Unicef Kinderrechten Film “Stress in de les” van groep  

6-7-8  gaat in première!! - lees meer in deze nieuwsbrief.  
28 okt t/m 1 november Leesweek 
31 okt en 1 november Juf Debby afwezig  
Woensdag 6 november Landelijke stakingsdag Onderwijs - Wij staken NIET! 
Woensdag 13 november Groep 3-4-5: Voorstelling Muis in het Verkeer te Zoelen  
Woensdag 20 november Studiedag Buren Zuid: Leerlingen zijn vrij  
Maandag 25 november Leesmediacoach juf Adrie  
Woensdag 27 november Creacircuit  

Groep 8: NIO/SEO afname  
Tostidagen 
De tostidagen voor november zijn, let op groep 6 en groep 7 zijn van dag gewisseld!  
Maandag 4 november: Groep 1, groep 4 en groep 7 
Dinsdag 5 november: Groep 2, groep 5 en groep 8  

Donderdag 7 november: Groep 3 en groep 6  

 
~ Schoolnieuws ~  
 
Stakingsdag woensdag 6 november  
Op woensdag 6 november vindt er weer een landelijke stakingsdag plaats voor het onderwijs. Iedereen heeft het 
recht om te staken of juist niet. Na een inventarisatie binnen het team, nadat we informatie van de bonden en 
van Stichting BasisBuren hadden ontvangen, geven de leerkrachten aan NIET te willen staken.  
Dit betekent dat wij op woensdag 6 november een gewone lesdag hebben en de leerlingen dus geen dag vrij 
zijn. Na de herfstvakantie gaan wij nog inhoudelijk met het team verder kijken op welke manier we eventueel 
aandacht voor de staking gaan vormgeven.  
 
YouTube première kinderrechten film van ABBS De Hoge Hof 
Basisschool ABBS De Hoge Hof doet dit schooljaar mee aan 
het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF). Voor dit 
landelijke filmproject bedenken en maken kinderen uit de 
bovenbouw zelf een film over kinderrechten. Alle films gaan 
in première op het populaire YouTube kanaal van het 
project. De films met de meeste views winnen een plek in 
de grote KRFF-finale, eind juni. 

Het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF) is het 
grootste film educatieproject voor Nederlandse basisscholen. Leerlingen uit bovenbouwgroepen zetten hun 
ideeën over kinderrechten om naar een korte speelfilm, die in première gaat op YouTube. Iedere donderdag is er 



 
een nieuwe kinderrechten film te bewonderen op het KRFF-kanaal. De films die het langste zijn bekeken winnen 
een finaleticket, waarmee de hele klas naar de grote finale van het KRFF mag. 

 
Kinderrechten Film 
Groep 6-7-8  koos voor het kinderrecht Onderwijs. Hun film “Stress 
in de les” gaat over het recht om les te krijgen en het ontwikkelen en 
gebruiken van je talenten. Hun kinderrechten film beleeft op 
donderdag 24 oktober om 16.00 uur haar première op YouTube. 
Uiteraard hoopt de klas op zoveel mogelijk views, om zo een 
finaleplek in de wacht te spelen. Via de volgende link komt u op de 
YouTube pagina van Unicef Kinderrechten Filmfestival: 
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g 
 

YouTube kanaal 
Alle kinderrechten films zijn te bekijken op het KRFF YouTube kanaal. De videowebsite is geliefd onder kinderen 
en staat in de top 250 van best bekeken Nederlandse YouTube kanalen.  De films op het kanaal zijn bij elkaar al 
meer dan 100 miljoen (!) keer bekeken. Daarnaast haakt het KRFF-kanaal met speciale afspeellijsten aan op 
actualiteiten. Zo staan er in eerste week van mei kinderrechten films over leven in vrede en vrijheid centraal. En 
tijdens landelijke of gemeentelijke verkiezingen is er een speciale lijst met films over verkiezingen, democratie en 
vrijheid.  
 
Online lessen 
Kinderen in Nederland worden door het KRFF-project op creatieve wijze bewust gemaakt van kinderrechten in de 
wereld. De klas leert in interactieve, online lessen alles over camera shots, scripts, storyboards en 
camera-acteren. Ook krijgen ze les over het internationale Kinderrechten Verdrag, waaruit ze een kinderrecht 
kiezen om te verfilmen. Het filmproject eindigt met een grootse finale aan het einde van het schooljaar in 
bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam. 
 
Kijk op wwww.krff.nl voor meer informatie over het filmproject. Bekijk alle kinderrechten films op ons YouTube 
kanaal!  Volg ons op instagram en facebook voor het laatste nieuws: @hollywoodindeklas 

 
Dus kijk vanaf donderdag 24 oktober een week lang op verschillende devices: 
mobiele telefoons, ipads, tablets, laptops, vaste computers etc, de Kinderrechten Film 
van ABBS De Hoge Hof “Stress in de les”!! 
Kijk de hele film, want het gaat over het aantal minuten die worden gekeken en help 
zo groep 6-7-8 om mogelijk finalist te worden van de Kinderrechten Film van 
schooljaar 2019-2020.  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g
http://www.krff.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCOqHdsyPkVFIfMIW8yLUW0g/featured


 
EU Schoolfruit 
Goed nieuws, ook dit jaar zijn we weer ingeloot om het EU schoolfruit programma te 
volgen. Dit betekent dat we in de periode van 11 november ‘19 t/m 17 april 2020, 3 keer in 
de week schoolfruit ontvangen.  
Helaas hebben wij nog niet vernomen van de leverancier op welke dag wij het schoolfruit 
ontvangen. Wij hopen u in de eerste week van de herfstvakantie hierover te kunnen 
informeren.  
 
IPC: Stop-motion filmpjes groep 5-6  
De afgelopen weken heeft groep 5-6 voor IPC aan het thema ICT en computers gewerkt. Één van de opdrachten 
was om een stop-motionfilmpje te maken. Stop-motion is een filmpje van foto’s, waarbij de leerlingen leren 
samen te werken, een verhaal moeten bedenken, door kleine veranderingen aan te brengen in hun materialen 
een verhaal vertellen.  
Graag willen wij het resultaat van 2 van deze filmpjes laten zien. 
https://photos.app.goo.gl/BxeAptm1DVC6sjMC8  
Deze stop-motionfilmpjes zijn gemaakt door het groepje Rick en Sophie en het groepje van Aimy, Anne en Sara.  
 

 

 
Na een heerlijke ochtend in het bos met de herfstactiviteit,  

wensen wij jullie allemaal nu een hele fijne herfstvakantie toe!  
We zien iedereen weer op 28 oktober!  

 

https://photos.app.goo.gl/BxeAptm1DVC6sjMC8

