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Algemeen
Sinterklaas op school op 30 november
Op 30 november is het zover in de agenda van Sinterklaas staat een hele belangrijke afspraak. Hij heeft namelijk
een bezoek aan basisschool Sint Jozef op de planning staan. We gaan ervan uit dat jullie naar zijn komst uitkijken
en wensen iedereen heel veel plezier!

Klein maar fijn…

Pietenplaatjes
Onze school heeft ze ook ontvangen! Jawel..... de
Pietenplaatjes. We weten eindelijk waar ze vandaan
komen. Ruilen, ruilen en nog eens ruilen. Alle kinderen
proberen hun leesplankje compleet te krijgen.
Welke moet jij nog?

Luizenpluizen
Voor groep 1, 2, 3 zijn we op zoek naar een ouder die wil helpen bij de luizencontrole. Op woensdag na
iedere vakantie voeren wij volgens het protocol luizencontrole uit bij alle kinderen van school.
Hiervoor zijn we op zoek naar een ouder die hierbij wil helpen. Graag aanmelden bij de leerkracht.

Vanuit de groepen

Groep 3 en 4 bracht bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas.

Donderdag 22 november mocht groep 3
en 4 een bezoekje brengen aan het kasteel
van Sinterklaas in Helmond. De kinderen
hadden er super veel zin in, maar waren
ook wel een beetje gespannen. Wat zou al
allemaal te zien zijn......? Als eerste
kwamen we aan bij Postpiet, die nog met
een echte typemachine typt en alle post
voor de Sint sorteert en bekijkt. Daarna
brachten we een bezoekje aan de
slaapkamer van de pieten, de bakkerij, de
pakjeskamer en de pietenschool. Tot slot
zagen we zelfs nog de slaapkamer van
Sinterklaas, met een echt hemelbed. Wat
hebben de kinderen genoten!

Schoenmaatjesproject groot succes.
Vorig jaar werd het idee geopperd om met onze school mee te doen aan het
schoenmaatjesproject. Het was veel werk, maar de kinderen hebben ervan
genoten en hebben heel goed hun best gedaan. De dozen zijn prachtig
geworden en er is een heel mooi bedrag bij elkaar gelopen tijdens de
sponsorloop.
Eerst moesten er dozen verzameld worden, want die
gingen de kinderen versieren tijdens de creamorgen.
Iedereen mocht zelf verzinnen hoe hij/zij de doos wilde
versieren. Als de kinderen het lastig vonden om wat te
verzinnen, hielpen we ze wat op weg.
Het was een gezellige boel.

Later op de morgen was de sponsorloop op
het voetbalveld. De kinderen hadden van
tevoren sponsors gezocht. De sponsoren
hadden de keuze om per rondje of een
eenmalig bedrag te schenken.
De kinderen hebben erg hun best gedaan.
Sommige haalden wel 10 rondjes rond het
voetbalveld! Ook de kinderen van groep 1-23 stonden hun mannetje. Het was prachtig
om te zien hoe ze maar doorgingen.
Het bedrag dat werd opgehaald is door een ouder afgerond op
een mooie €600,- . Een prachtig resultaat!
Juf Charona was de postbode. Zij heeft de dozen naar
Eindhoven gebracht, klaar voor transport.
De dozen gaan naar Ghana, Sri Lanka en Irak.
We hopen dat de kinderen in die landen veel plezier zullen
beleven aan de spullen die de kinderen voor hun hebben
verzameld.

Marga Arts heeft een mooi artikel geschreven in de Nuenense krant:
https://www.denuenensekrant.nl/Nieuws/Archief/Artikel.php?ID=25300
We willen iedereen bedanken voor de goede inzet zodat dit project tot een prachtig einde
kwam.

Tijdens de week van de mediawijsheid heeft groep 1,2,3 aan de hand van afbeeldingen gekeken of
dat ze verschillende soorten media herkenden. Iedere leerling mocht in de kring zoeken of er iemand
in de kring aanwezig was met dezelfde afbeelding. Vervolgens mochten ze samen bespreken wat
voor medium er op de afbeelding stond.

Met de hele groep controleerden we of dat wat ze dachten juist was. Het herkennen van de
computer, tablet en IPhone bleek géén probleem voor de kinderen. De ouderwetse TV werd niet
herkend. Noëlle dacht dat het een magnetron was. Het woord tijdschrift vonden de kinderen een
raar woord. Een korte uitleg verduidelijkte het woord. Al gauw associeerden de kinderen het woord
met de Donald Duck.

Media-wijsheid werd door Louis uitgelegd als slim zijn met media. Bij het verdere kringgesprek over
het dagelijks gebruik van media waren er grote verschillen waarneembaar in de groep. De ene
leerling speelde dagelijks spelletjes op de tablet terwijl andere leerlingen de tablet nauwelijks
aanraakten. Ook had de ene leerling drie computers op de benedenverdieping terwijl andere
leerlingen er thuis nooit eentje gezien hadden. Na afloop van het gesprek mochten leerlingen
tekenen waar bij hun in huis media te vinden is. Hieronder een impressie. Het was een leerzame les!

Tekeningen zijn van: Dante groep 1, Kyrill groep 2,
Dorian groep 3.

Week van de Mediawijsheid
In de week van de Mediawijsheid heeft groep 4/5/6 gepraat over:
- Het internet, wat is het internet?
- Media, wat is dat nu eigenlijk?
- Herkent u deze nog? O.a. dia-projector, floppy, filmrolletje.
- Wat kan je beter niet doen op het internet.
- Hoe werken reclames op het Internet?
- En nog veel meer ...
De leerlingen hebben ook zelf reclames gemaakt. De reclames die ze op Gynzy gemaakt hebben
kunnen we nog niet laten zien. Dat is erg jammer want we hebben grote talenten in onze groep
zitten. Twee van de andere reclames ziet u hieronder. Het was een leerzame en leuke week!!!
Juf Chantal en juf Anita

Kerstmis op school
Sint is nog in het land en toch zijn we al druk bezig met de voorbereiding voor het Kerstfeest. De
ouders zijn druk met het voorbereiden van een geweldige musical. We zijn heel benieuwd wat ze voor
ons in petto hebben.
Programma van donderdag 20 december:
’s Morgens komen de kinderen naar school en ’s middags zijn ze vanaf 12:00 uur vrij. Tussen 17:00 en
17:15 uur kunnen de kinderen gebracht worden, maar blijven nog even op het schoolplein. Om 17:15
uur gaan de deuren open voor het kerstdiner.
Om 18:30 uur start de musical. Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte
welkom om te komen kijken. De deuren van de Koppelaar zijn vanaf 18:15 geopend.
De entree is gratis.
Na de musical is er een kerstcafé, waar u bij Hanny tegen vriendelijke prijzen een drankje kunt
nuttigen. Wij hebben er zin in en hopen op een grote opkomst.
Vrijdag is de laatste schooldag en zijn alle kinderen om 12:15 uur vrij. We zien ze weer graag terug op
maandag 7 januari 2019!
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