Passie
Deze week speelden de kleuters vol passie in de nieuwe
“Sinterklaashoeken”, vertelden de mensen van de Space Buzz
gepassioneerd over het heelal en merkten we tijdens de
studiedag een verschil in passie voor programmeren en
digitalisatie van het onderwijs. Wat is uw passie? Waar loopt u
warm voor? Voor uw gezin, uw werk, het geloof of misschien wel
voor meerdere dingen tegelijk? We hopen in ieder geval dat u,
ook nu veel dingen even niet kunnen en/of mogen, nog steeds vol passie door het leven mag gaan.

ICT Scholingsdag
Een studiedag rondom ICT; aan de ene kant waren we goed voorbereid, aan de andere kant was het ook
afwachten hoe het allemaal zou verlopen. Nu we terugkijken, kunnen we concluderen dat de goede
voorbereiding heeft geresulteerd in een zinvolle en inspirerende dag! Van de opening door minister Slob
(van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tot de
afsluiting met behulp van de Mentimeter: we hebben
deze dag allemaal veel geleerd. We hopen dat u dit in
de komende periode terug zult zien in ons onderwijs.

Ontdek het heelal!
In de afgelopen weken zien we bijzondere dingen op de parkeerplaats van de school,
maar de vrachtwagen die maandag langs de stoeprand parkeerde was wel heel
indrukwekkend! De kinderen van groep 8 vertellen er graag even over:
Afgelopen maandag kwam de Spacebuzz op school. Dat is een raket waarin je kunt
zitten en een reis kunt maken met behulp van een VR bril. We stegen op en
gingen een reis maken door de ruimte. We zagen hoe de aarde eruit ziet,
met allemaal mooie dingen. En we zagen hoe de
maan eruit ziet. We hebben in de klas een project
gehad over de ruimte en dit was echt super gaaf! Het was heel erg leuk en
leerzaam en we zijn nu echte ‘astronauten’. Groetjes van Ruth, Sybe en Zoey.

Crea doe
Sok-poppen maken, macrameeën, linoleum snijden, knikkerbanen knutselen, programmeren, bezig zijn
met muziek; in de afgelopen 3 weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 de vrijdagmiddag afgesloten
met een uur creativiteit. Het waren gezellige uurtjes, met mooie resultaten!
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