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Agenda
Maandag 24 januari
Maandag 24 januari
Woensdag 26 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari

Vervolg afname van de middentoetsen van Cito.
Keyboardles groepen 7 en 8
Creamoment thema Winter
Vergadering Oudervereniging
Vergadering medezeggenschapsraad

Hiep hiep hoera!

26 januari

Gefeliciteerd en
een fijne dag!

27 januari

Raff
Reduan
Tijn

groep 3A
groep 7
groep 2

Mededelingen en verslagen
Digitale geletterdheid
Leerlingen groeien op in een wereld waarin media en technologie niet meer weg te denken zijn.
De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn kansrijk, maar ook ingrijpend en van grote invloed op
hun leven, nu en in de toekomst. Om kinderen optimaal van alle kansen te laten profiteren en hun
eigen keuzes te leren maken moeten zij niet alleen kunnen rekenen, lezen en schrijven, maar ook
digitaal geletterd zijn. Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die je nodig hebt om je in de
digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Denk hierbij aan: computational
thinking, programmeren, mediawijsheid en de ICT-basisvaardigheden.
Digitale geletterdheid heeft sinds dit jaar een vaste plek
binnen ons lesaanbod. Er is een schoollijn opgesteld,
waarbij er voor elke groep een passende lessenserie is.
Deze lessenserie sluit aan bij de leerdoelen.
De leerlingen van groep 6 zijn voor de kerstvakantie
gestart met het behalen van hun typediploma.
En vorige week zijn meester Niels en juf Esther in de
groepen 3 en 4 gestart met Scratch Junior.
Scratch Junior is een programma waarmee je o.a. je eigen
interactieve animaties kunt maken. De kinderen bouwen eerst
een level en kiezen de figuren. Om de figuren te laten
bewegen, moet je gekleurde opdrachtblokken naast elkaar
schuiven. De blokken vertellen de computer wat de figuurtjes
in je programma moeten gaan doen. Zo leren zij om een eigen
filmpje op te bouwen. De leerlingen krijgen in een serie van
vier lessen uitleg over het programma en leren zo op speelse
wijze de basisbeginselen van programmeren.
Vandaag hebben zij bewegende visjes in de zee gemaakt!

Spel van de maand.
Steen - Papier - Schaar race
Nodig: Stoepkrijt
Bij dit spel speel je met 2 teams tegen elkaar.
Voor je begint moet je even op de grond met stoepkrijt een aantal (ongeveer 12-15) rondjes
tekenen op de grond, aan elkaar als een lange slang. Van elk team gaat de eerste springen met 2
voeten tegelijk in de rondjes. Als je elkaar tegenkomt doe je het spelletje; steen-papier-schaar.
•
•
•

Steen wint van de schaar.
Schaar wint van papier.
Papier wint van de steen.

De winnaar mag doorspringen, de verliezer gaat weer achteraan in z'n rijtje staan. Als je bij het
beginpunt van het andere team bent, heb je een punt verdiend en begin je opnieuw.
In de cirkels zijn dus altijd maar 2 kinderen.
Dit spel kan je ook spelen op de lijnen van het Vierkanten-spel.
Veel plezier!
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Te weinig geld voor een sportclub of
creatieve les?
Wil je kind graag op voetballen, muziekles,
turnen, streetdance, judo of aan theater
doen maar is er thuis te weinig geld?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig
opdrachten of als je als gevolg van de
coronacrisis geldzorgen hebt.
Wij betalen voor kinderen en jongeren
tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het
lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een
leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie
waar je kind op les wil;
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen
geld.
Let op:
Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld
schoolspullen of een verjaardagsbox?
Ga naar samenvoorallekinderen.nl.
Zo vind je jouw intermediair
Op Vesterhavet is onze intermediair: Kim van Weeren k.vanweeren@vesterhavet.nl
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

