
 

Maandinfo november 2020 
  
6 t/m 13 Week van de Mediawijsheid 
11 Sint Maarten 
24 doe-tentoonstelling sciencelab groep 8 
25 BOM-theater 
 
 
 
Gezond trakteren 
Volgens het RIVM zijn er geen beperkingen meer op traktaties, ze hoeven niet meer 
verpakt te zijn. Er mogen weer zelfgemaakte lekkernijen worden uitgedeeld. In het 
kader van gezonde traktaties willen wij die nu weer even onder de aandacht 
brengen. 
Hieronder vindt u een aantal sites met gezonde traktatie ideeën: 
 
https://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-kindertraktaties/ 
https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/ 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderf
eest.aspx 

Aangepast Sinterklaasfeest 
In de maand november komt Sint weer in het land. Door de corona zal de intocht in 
het land niet met publiek zijn. 
Ook bij ons op school zal het sinterklaasfeest in aangepaste vorm gevierd worden. 
Sint komt wel gezellig op school, maar helaas zonder een intocht met ouders. Op de 
dag van het grote feest is Sint al op school, en zorgen we voor een heuse, gezellige 
ontmoeting met de kinderen. Verdere informatie hierover volgt nog. 
 
Alternatief Kerstfeest 
Ook onze traditionele kerstmusical in de kerk zal dit jaar helaas niet door kunnen 
gaan vanwege corona. Onze kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereiding 
van een leuk alternatief. De kerstviering zal op woensdag 16 december plaatsvinden 
in plaats van de donderdagavond. In de maandinfo van december zullen wij u 
verder informeren over de invulling van de kerstviering en het kerstontbijt.  
 
Week van de mediawijsheid 
Van 6 t/m 13 november is het de Week van de Mediawijsheid. In de bovenbouw 
worden hier verschillende lessen over gegeven. Tijdens de Week van de 
Mediawijsheid staat het gebruik van de social media centraal, en leren de kinderen 
hoe je social media op een gezonde manier kunt gebruiken. Ook kunnen ze thuis 
aan het project werken.  
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Sint Maarten – 11 november 
Ieder jaar besteden we aandacht aan het verhaal van Sint Maarten, en maken we 
met de kleuters lampionnen. Dit jaar wordt er voor de onderbouw een andere 
opdracht bedacht, omdat we geen optocht kunnen organiseren op het schoolplein.  
 
Doe-tentoonstelling sciencelab groep 8 - 24 november 
Op dinsdag 24 november heeft groep 8 een doe-tentoonstelling van sciencelab. Ze 
leren aan de hand van proefjes over duurzame energie. De doe-tentoonstelling 
biedt kinderen de kans om als jonge onderzoeker aan het werk te gaan in een echt 
laboratorium. In groepjes gaan ze aan de slag met  proefjes over water, zonne- 
energie, zonne-warmte, elektriciteit, windenergie, isolatie, etc. 
 
BOM-theater – 25 november 
Op woensdag 25 november hebben wij ons tweede BOM-theater van dit schooljaar 
De klassen van  Emely/Selma, Maud/Daleen en Remco zijn nu aan de beurt. Het 
thema staat in het teken van “dieren”.   
Helaas kunnen er ook dit keer geen ouders bij zijn.  
Wij zorgen dat er gefilmd wordt. U ontvangt van ons via Parro enkele korte filmpjes.  
 
 
 
 
 
 
 


