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Pim Endepoel (7)
Merijn Geernaert (7)
Lina Schoffelen (7)
Fiona Mulder (7)
Guusje Sonke (8)
Jack Wehrmeijer (6)
Toon Klijsen (8)
Noeck Verhees (6)

Week van de media wijsheid
In de groepen 7 en 8 doen we mee aan de MediaMasters en ontdekken de leerlingen de wereld
van de mediawijsheid! MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren
van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan
samen in de klas én thuis het avontuur aan en bundelen hun mediawijze krachten om
MediaMissies te volbrengen.

Afsluiting onderzoeksdagen op de dependance
De groepen 3 en 4 onderzochten de herfst.
De kinderen hadden de keuze uit de volgende onderwerpen: sfeer, weer, dieren en natuur.
Vrijdagmiddag 16 november werden ouders in de gelegenheid gesteld om te bekijken wat de
resultaten van de onderzoeken waren.
Het was een gezellige drukte op de dependance. Kinderen lieten hun werk zien en gaven uitleg aan
hun ouders.
Een aantal kinderen heeft geholpen bij het maken van een herfstsoep met champignons.
Iedereen mocht proeven. De pannen waren al snel leeg, het smaakte naar meer!
Ouders, wat fijn dat jullie met zovelen kwamen kijken.
Dank jullie wel voor jullie belangstelling , ook namens de kinderen!

Janneke uit groep 4a heeft een heel mooi gedicht geschreven over de herfst
Herfst
De blaadjes vallen van de bomen, en de regen gaat heel hard stromen.
Er is storm en regen, en dat is ook in noorwegen.
Het is koud, en het is warm. Daarom beweeg ik zachtjes met mijn arm.
Het weer is slecht, dat is ook recht.
De meeste mensen weten het hoor, en de herfst kruipt bij de winter voor.
Doe daarom snel je jas aan, en ook snel naar buiten gaan.
Dat was het weer, van janneke. en die kruipt ook snel in’t panneke.
Janneke groep 4a.

Ukelele les in de groepen 5
Afgelopen woensdag hebben de groepen 5 voor de eerste keer ukelele les gehad. Ze leren
akkoorden om zo liedjes te begeleiden. De kinderen vonden het erg leuk en kijken alweer uit naar
de volgende les. Er zijn in totaal 5 lessen en tussendoor moet er natuurlijk flink geoefend worden.
Vooral het plezier en samen muziek maken staat centraal.

Hoog bezoek op de Spoorzoeker!
De rode loper lag nog nét niet uit toen afgelopen vrijdag de wethouder van sport, Daan Quaars op
bezoek kwam. Hij was naar school gekomen om Mick uit groep 8a in het zonnetje te zetten. Met
een goede reden, want Mick is onlangs Nederlands kampioen motortrial geworden!
Naast de wethouder en meneer Joost, zaten ook de ouders van Mick in het complot om hem te
verrassen. En dat is gelukt! Mick was compleet overdonderd door het bezoek van de wethouder en
de verrassing werd nog groter toen Daan hem vergeleek met andere Bredase topsporters zoals
Nadine Broerse en Virgil van Dijk! Bovendien had hij een supercoole hoodie als cadeau
meegenomen voor Mick.
Vanzelfsprekend zijn we enorm trots op onze kampioen!

Wintermarkt

