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Spreuk van de week
Iedereen die nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 17,10 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Mijn familie Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun
daden, maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude
vader Jakob naar Egypte gehaald.
Week van de mediawijsheid: 17 t/m 24 november
Media spelen een steeds centralere rol in ons leven. Maar hoe werken ze, wat hebben ze
voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken kinderen in MediaMasters.

Zo leren kinderen bijvoorbeeld over cyberpesten, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf
creëren van content. De leerlingen gaan aan de slag met opdrachten, zogeheten
mediamissies. Door het maken van deze mediamissies leren ze op een uitdagende manier
over media: Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind je betrouwbare informatie? Hoe
maak je een blog? Leerlingen zullen deze vragen zowel in de klas als thuis oplossen.
Nieuwsgierig? Bekijk de trailer op: https://weekvandemediawijsheid.nl/scholen/mediamasters/

Uit de school geklapt
Zaterdag 18 november is het zover
Sinterklaas komt aan in Nederland en ook in Beilen vanaf 14:00 uur in de haven.
We gaan met elkaar weer een drukke maar gezellige tijd tegemoet.
Sinterklaas heeft al laten weten dat hij op 5 december dit jaar onze
school zal bezoeken. Maar voordat het zover is kunnen we het
een en ander weer volgen via het Sinterklaasjournaal ( elke werkdag
van 18.00 – 18.10 uur op Ned. 3) Kijkt u met ons mee?
Vraag van de week
Waarom verzamelen we oud papier?
Het geld dat hiermee wordt verdiend, gaat naar de ouderraad. Dit
betekent dat er minder vrijwillige ouderbijdragen van de ouders wordt
gevraagd. Het komt dus ten goede aan de kinderen. Dus hoe meer
papier er wordt opgehaald, hoe meer geld er binnenkomt.
Bovendien is het ook goed voor het milieu omdat het wordt hergebruikt.
Oud papier
De laatste keer is er 1590 kg binnengekomen. Op 20 en 21 november staat de container
weer bij de school. En de laatste keer dit jaar op 18 en 19 december.
KiVa
Afgelopen jaar is bekend geworden dat KiVa zorgt voor het creëren van een fijne klas en
school. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het programma effectief
pesten terugdringt, het inlevingsvermogen van kinderen verbetert en zorgt voor meer
positieve relaties tussen kinderen. Dat is een prachtig resultaat! Ondanks deze resultaten zijn
er op KiVa-scholen nog leerlingen die het niet fijn hebben omdat ze gepest worden.
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Ook deze kinderen willen we helpen. Daarom willen wij de komende jaren het KiVaprogramma verder ontwikkelen. KiVa is een lerend project. Vanuit de Rijksuniversiteit
Groningen zijn er verscheidene projecten waaruit deze doorontwikkeling mogelijk is. Verder
proberen we samen met ouders pesten effectiever tegen te gaan en te zorgen voor een fijne
sfeer op school. Tenslotte loopt er ook onderzoek naar het effect van KiVa op de
leerprestaties van leerlingen. Zodoende kunnen we samenwerken aan ons doel om ervoor te
zorgen dat ieder kind een fijne schooltijd heeft. Samen maken we er een fijne school van!
Op dinsdag 28 november gaan we direct na schooltijd met het hele team naar Groningen
voor een na- en bijscholing.
Typeles
De typeles van woensdag 29 november wordt verschoven naar dinsdag 28 november.
Als het goed is hebben de ouders hier bericht van gekregen of krijgen dit nog.
Dit om ook deze kinderen de gelegenheid te geven mee te doen aan het damtoernooi.
Damtoernooi
Op woensdagmiddag 29 november staat er een damtoernooi gepland voor de kinderen die
damlessen hebben gevolgd op school. Uiteraard op vrijwillige basis. Het toernooi wordt van
14:30 tot + 17:00 uur in het Wilhelmina Zalencentrum gehouden. Als uw zoon of dochter
mee wil doen, dan moet u er zelf voor zorgen dat ze aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat
er ook door de ouders toezicht wordt gehouden. Daarvoor is er een briefje meegegaan en er
is weinig reactie op gekomen. Voor alle duidelijkheid: Het gaat niet van de school uit.
Ingekomen berichten en post
Workshops Robotjes maken op vrijdagmiddag 24 november in Jouw.buzz bij de Bibliotheek
Beilen

Heb je altijd al een eigen robotje willen maken? Kom dan naar deze workshop.
Je maakt onder andere van een tandenborstel, een motortje en koperdraadjes bv. een
borstelrobotje.
De workshop wordt gegeven in Jouw.buzz die op 24 november voor de Bibliotheek Beilen
staat. Leuk voor kinderen vanaf 8 jaar.
Er zijn die middag 3 workshops: om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur.
Deelname aan een workshop is gratis, wel even van tevoren opgeven via
info@bibliotheekbeilen.nl of 088 0128335
Deze activiteit is door de bibliotheek georganiseerd in het kader van de Week van de
Mediawijsheid en Nederland Leest (thema robotica).

Datum

Activiteit

17
18
20
28
28
29

Week van de Mediawijsheid
14:00 uur Intocht Sinterklaas in Beilen
Oud papier container
15:00 uur Nascholing KiVa in Groningen
Typeles
14:30 uur damtoernooi in het Wilhelmina Zalencentrum

t/m 24 november
november
en 21 november
november
november
november
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