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Oortjes in de klas 

In de groepen zijn er nu vaak weinig koptelefoons om meerdere kinderen tegelijk en zonder elkaar 
te storen op de laptops te laten werken.  
Het is erg duur om voor ieder kind een eigen koptelefoon of 'oortjes' aan te schaffen. Daarnaast (en 
vooral!) is het niet erg duurzaam om zoveel oortjes aan te schaffen wanneer er thuis nog 
ongebruikte oortjes rondslingeren of in rommelbakje of -laatje liggen.  
Vandaar het verzoek: heeft u thuis oortjes die niet gebruikt worden? Mogen deze dan mee naar 
school? De oortjes zijn dan bedoeld voor uw eigen kind en worden door uw kind zelf bewaard. Heeft 
u er meer over? Dan geven wij die graag aan een klasgenoot.  
Uiteraard geldt: wanneer u geen oortjes over heeft, zorgt school ervoor dat uw kind voorzien wordt! 
 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) 

In deze week zijn alle groepen aan de slag gegaan met Groep 5: Vandaag is de week van de 

mediawijsheid van start gegaan! De kinderen hebben samen met juf Rachida in het spelprogramma 

Lightbot gewerkt. Kinderen leren tijdens dit spel hoe ze kunnen programmeren. 

Groep 6: Week van de mediawijsheid! “ 

 Coderen” met juf Rachida en het “Wat zeg je wel”, whatapp spel met juf Loes. Deze week is de 

week om het met uw kind over het “online” gedrag te hebben. Veel “offline “gesprek plezier 

Groep 7/8 Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 

MediaMasters. Met deze game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren 

van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, 

zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) 

scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Dit zal 

zeker een van de weinige keren zijn dat het huiswerk: gamen op de computer is ;)  
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Ouderavond 

Hierbij een korte weergave van 3 workshops: 

Linda en Idde hebben uitleg gegeven over de start van 

het aanvankelijk lezen. De opkomst was hoger dan 

verwacht. Er waren in totaal 14 ouders die kwamen 

kijken. Ze waren heel erg geïnteresseerd en zij hebben 

ervaren hoe het is om te leren lezen met behulp van 

werkbladen waarbij de letters Griekse tekens waren. 

Sommige ouders vonden dit ook best nog lastig. 

'Gladys en Dauphine hebben een les gegeven binnen 

het vakgebied rekenen volgens het expliciete directe 

instructie model. Zij hebben alle lesfasen doorlopen 

aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Ouders 

deden interactief mee en er is een duidelijk beeld gevormd over hoe een EDI-les eruit kan zien.' 

Loes verzorgde een workshop Coöperatief leren, zoals we dat doen op de Westerparkschool. De 

ouders die aanwezig waren hebben zelf ondervonden hoe het is om coöperatief te leren. De vormen 

die aanbod kwamen; binnencirkel, buiten cirkel; elkaar ontmoeten, de legpuzzel om kennis eigen te 

maken, en een sneeuwballendictee. Kortom allemaal actief en betrokken bij de les.  

 
 

Boterhammenbar 

Op de ouderavond kwam ook de overblijf ter sprake. Om te zorgen dat alle kinderen altijd gezond 

kunnen ontbijten en/ of lunchen, zijn we bezig met het organiseren van een boterhammenbar. In de 

volgende nieuwsbrief meer informatie, maar we zijn blij dat er zich op de ouderavond zelf al 

meerdere vrijwilligers hebben gemeld. Mocht je ook willen helpen, laat het weten! (mail: 

mblokzijl@westerparkschool.nl). 

  

mailto:mblokzijl@westerparkschool.nl
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Sinterklaas 

 

Vandaag hebben we de school in Sinterklaassfeer gebracht. Lieve ouders, bedankt voor jullie hulp! 

Tijdens het eten en drinken kijken we naar het sinterklaasjournaal, dit is een herhaling van de 

uitzending van de vorige avond op NPO3, of er wordt gekeken naar het weekoverzicht van zondag. 

Kerstversieren 

Woensdag 7 december halen we de sinterklaasversiering weg en gaan we op weg naar de kerst.  

Sint-Maarten  

 

Op 11 november wordt het feest van Sint-Maarten gevierd. ' Volgens de verhalen gaf de gulle Sint-

Maarten bijna al zijn spullen aan de armen. Zelfs zijn mantel sneed hij doormidden, om de helft aan 

een bedelaar te schenken. Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag langs de deuren met 

lampionnen, in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen. Tegenwoordig mogen kinderen 
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met een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van 

Sint-Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit. Veel plezier 
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