NIEUWSBRIEF
40e jaargang nr. 7
20 november
27 november
29 november
05 december

vrijdag 24 november 2017

Start week van de mediawijsheid
Oudervereniging overleg 20.00 uur
Groep 2 vrijdag
Sinterklaasviering , continurooster

Terugblik
Afgelopen twee weken stonden voor groep 8 leerlingen en ouders in het teken van de
voorbereidingen naar het Voortgezet Onderwijs. Nadat de ouders tijdens een informatieavond
waren bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen het Voortgezet Onderwijs, kregen de
kinderen hun rapport mee naar huis. Deze week hebben de ouders en de leerlingen het
voorlopig advies ontvangen. In januari volgen de definitieve schooladvies gesprekken.
Informatieavond
Groep 8
Op weg naar het Voortgezet
Onderwijs
Nieuws van de Sinterklaaswerkgroep






(Reminder)

Donderdag 30 november: alle kinderen mogen hun schoen zetten. Wilt u alvast een
schoentje mee naar school geven?
Maandag 4 december: versieren van de Theaterzaal vanaf 13.15 uur. Aanmelden kan nog
steeds op het bord bij de kleutergroepen of middenbouwingang of via de Whatsapp OV.
Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest op school. Bij binnenkomst verzamelen de kinderen
van groep 1 t/m 8 zich in hun eigen klas en houden hun jassen aan zodat we snel naar Het
Baken kunnen waar we de Sint zullen verwelkomen. Ook de ouders zijn hierbij natuurlijk van
harte welkom!
We hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven die dag dus
over. Verzoek om een lunchpakketje mee te geven.

Op 5 december zal alles op school weer worden opgeruimd… We kunnen uw hulp hierbij goed
gebruiken.

MediaMasters

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben dit jaar weer meegedaan aan
de Week van de mediawijsheid.
Wat de week van de MediaMasters inhoudt leest u hieronder:
Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. In de afleveringen
worden diverse mediawijsheidthema’s behandeld en verwerkt in een spannend
verhaal. Zo leren kinderen bijvoorbeeld over cyberpesten, betrouwbaarheid van
bronnen en het zelf creëren van content.

Naast de afleveringen gaan leerlingen 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.
Aan het einde van MediaMasters ontvangen alle deelnemers een
MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij mediawijs met media
kunnen omgaan. In de klas komt een poster te hangen met een
bevestiging dat de kinderen mediawijs zijn geworden. Ook
kunnen klassen mooie prijzen winnen.
En wie weet…. Hoewel we niet om deze reden meedoen, vallen
wij dit jaar misschien wel in de prijzen.

Schoolfruit
Wij zijn weer van start gegaan met het schoolfruit. Alle kinderen eten nu op dinsdag, donderdag en
vrijdag in de klas verschillende soorten fruit! Afgelopen week konden de kinderen smullen van peer, appel
en ananas!
Weetje van de week;

•

Tomaten vroeger alleen voor de sier werden gebruikt?

•

Je tomaten niet in de koelkast moet bewaren?

•

Tomaten rijp worden bij een temperatuur van 10 graden of hoger?

Ingezonden nieuws

Stichting Sint In Pijnacker

intocht zaterdag 25 november
10.30 uur start programma bij Randstadrailhalte
Pijnacker-Zuid
Rijtoer 11.30-11.50 uur
12.00-12.30 uur buitenprogramma op Raadhuisplein
met ook dit jaar weer spetterend

binnenprogramma
14.00-15.00 uur in het CJMV-gebouw
(Kerkweg 24, Pijnacker)

toegang gratis!!! kom ook!!
Schrijf in op: www.sintinpijnacker.nl
binnenprogramma alleen voor kinderen van 4 t/m 9 jaar
De Sinterklaas Intocht in Pijnacker wordt georganiseerd door Stichting Sint In Pijnacker i.s.m.
Drumfanfare Haaglanden, Thermo-electra, Flier Media entertainment, Van Schie Kassenbouw, Kopie Plus, JetRegeltHet, de
gemeente Pijnacker-Nootdorp, RET, kantoor boekhandel Van Attem, bakker van Maanen, Kamps Transport, Hoeve
Biesland, Albert Heijn Pijnacker, Jeugdcentrum De Notelaer, Stichting de Sponsor bus Pijnacker
en natuurlijk de Sint, alle Pieten en de overige vrijwilligers!
De Sinterklaasintocht 2017 wordt mogelijk gemaakt door de Ondernemingsvereniging Ackershof en de Winkeliersvereniging
Keijzershof

Ontdek de wereld van de toekomst
In november organiseert Bibliotheek Oostland weer twee
workshopmiddagen in de bibliotheekvestigingen van Pijnacker en
Berkel, die in het teken staan van mediawijsheid, de digitale wereld
en computational thinking.
Nog 1 workshop:
Woensdag 29 november
Locatie: vestiging Pijnacker, Julianalaan 47
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Leeftijd: 8 - 14 jaar


The Joybot is een robot die niet van een echt mens te
onderscheiden is. Programmeer de robot zo dat zij precies uitvoert
wat je wilt, door de juiste opdrachten te geven. Dat is minder simpel
dan je denkt!
Voor de kinderen die zich niet aanmelden voor de workshops valt er ook nog genoeg te zien en te
beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van de kleurrijke Appke die in het wild rondloopt en mediawijze
vragen beantwoordt, Dash & Dot, Co de Rups en andere robotjes. Dus kom gerust even langs!
Toegang is €2,50 per persoon. Betalen bij binnenkomst.

LEZING RIEN VAN DER TOORN: INTERCULTURELE
CONTACTEN
Met de groeiende migratie en de komst van de vluchtelingen worden
wij in ons dagelijks leven geconfronteerd met culturen die anders in
elkaar zitten dan die van ons. Dat roept vragen op. Op 29 november
en 24 januari wordt in de Ontmoetingskerk daarom een tweeluik
van lezingen van Rien van der Toorn over interculturele contacten
gehouden.
Rien van der Toorn heeft sociologie van Niet-Westerse culturen
gestudeerd en heeft samen met zijn Iraanse vrouw een advies- en
trainingsbureau voor intercultureel werk.
Op 29 november gaan we praten over deze vragen: Wat is cultuur? Wat is een wereldbeeld en
waar komen cultuurverschillen vandaan? Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en het beste
omgaan met culturele verschillen? Op 24 januari wordt dit thema verder uitgewerkt door (een
keuze van) deze vragen: Hoe kun je de Bijbel beter begrijpen vanuit het licht van culturele
verschillen? Hoe kun je het gesprek over integratie met statushouders voeren? Welke waarden
liggen er achter de Nederlandse cultuur? Wat zou onze houding ten aanzien van moslims moeten
zijn, en welke misverstanden kunnen we opruimen? Om 20.00 uur (inloop met thee/koffie
19.45) in de Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, Pijnacker, opgeven en meer informatie bij Jitka,
jitkabulthuis@hotmail.nl, 06-39352557. Vrijwillige bijdrage van 5 euro per keer welkom.

