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01-11 Isabelle uit groep 4 

04-11 Mehmetcan uit groep 8 

07-11 Samir uit groep 8 

07-11 Arife uit groep 5 

12-11 Ceylan uit groep 2/3 

16-11 Carlito uit groep 6 

20-11 Lieke uit groep 7 

  

De jarigen in deze periode 

04-11 Week v.d. Mediawijsheid 

08-11 Gastles van Gogh Museum 

09-11  Schoolontbijt 

14-11 Spaarne College in groep 8 

16-11 Gr. 8 naar Haarlem College 

17-11 Studiedag (vrij) 

Week van de Mediawijsheid  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 

11 november) doen de leerlingen van groep 7 

en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious 

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. Wil je meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl. 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft 

de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal 

gedrag online. Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen 

verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie en activiteiten op 

www.weekvandemediawijsheid.nl. 

Nationaal Schoolontbijt 

Op woensdag 9 november zullen alle kinderen van de Don Boscoschool meedoen 

met het Nationaal Schoolontbijt. Deze ochtend staan we extra stil bij het belang van 

een gezonde start van de dag. In de klas krijgt iedereen een heerlijk ontbijtje en ma-

ken we er een gezellige ochtend van. 

Zwerfboekenkast 

De zwerfboekenkast in de aula is een boekenkast waar je boeken uit kan lenen. Je 

mag boeken zo lang houden als je wilt, maar je moet ze wel weer terugbrengen. 

‘Schimmenjagers’ is een boek van Annejoke Smids. Het is een eng verhaal over een 

jager, maar het was ook een leuk boek. Geschreven door Nazik en Maddison (groep 5) 

Corona 

Afgelopen week zijn maar liefst vier leerkrachten thuis gebleven vanwege een Coronabesmetting. Dit houdt in dat het virus 

ook nog steeds op school rondgaat. Wij willen u vragen waakzaam te zijn. Test bij twijfel en neem maatregelen. 

Brugboek 

Afgelopen week is aan alle 8ste-groepers het brugboek meegegeven. In dit brugboek 

vind je informatie over alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze omgeving. De 

leerlingen in groep 8 zijn gestart met de voorbereiding op hun schoolkeuze. Zo kwamen 

leerlingen en een docent van de HBM in de klas een voorlichting geven. Binnenkort ko-

men ook docenten van het Schoter College en het Spaarne College langs. Op 16 novem-

ber gaan we naar het Haarlem College. Alle informatie uit het brugboek is ook op 

www.brugweb.nl terug te vinden. Op 22 en 23 november vinden de voorlopig adviesge-

sprekken plaats. 

http://www.donboscoschoolhaarlem.nl/
http://www.mediamasters.nl
http://www.weekvandemediawijsheid.nl


Schoolzwemmen 

Groep 7 gaat tijdens het schoolzwemmen de komende weken oefenen met kleding. Zij zullen in lange broek, shirt met lange 

mouwen en schoenen het water in gaan. Het doel is om te wennen aan het zwemmen met kleding aan, zodat ze zichzelf kun-

nen redden in geval van nood. Op 17 november oefenen zij zelfs met jassen. We wensen ze veel succes en plezier. 

Nieuws uit het Technieklokaal 

Deze week heeft groep 8 de eerste techniekles gekregen. We zijn begonnen met een chal-

lenge: “Bouw de hoogste toren”, die 10 seconden kan blijven staan zonder met je handen 

vast te houden. Met satéprikkers en elastiekjes zijn de kinderen aan de slag gegaan. Ze 

kregen hiervoor 30 minuten de tijd. De kinderen waren reuze fanatiek en gingen meteen 

aan de slag. Bij deze opdracht was het belangrijk om goed samen te werken en dat heb-

ben alle kinderen goed gedaan. De hoogste toren die werd gebouwd, was 1.40 meter 

hoog. Tot de kerstvakantie zal groep 8 elke week op maandagmiddag techniekles hebben. 

We gaan werken in een circuitmodel met verschillende opdrachten en materialen zodat 

iedereen met verschillende technieken kennis kan maken. In deze lessen zal ook een be-

roep gedaan worden op bepaalde vaardigheden: het zelfstandig begrijpen van de op-

dracht, ontdekkingen doen, ontwerpen maken en de gemaakte werken (=producten) aan 

elkaar presenteren. 

Nieuws uit het Leeratelier 

De jongste kinderen zijn na de herfstvakantie begonnen om te leren hoe je hersenen er van 

binnen uitzien en wat er allemaal geregeld wordt in je hersenen. Dit doen we naar aanleiding 

van een prentenboek en er worden vragen beantwoord over het prentenboek. De oudere 

kinderen denken na over welk onderwerp zij de komende weken een onderzoek willen doen 

en hoe ze dat willen aanpakken. De onderwerpen die genoemd zijn, zijn: de sterrenbeelden, 

de ruimte, klimaatverandering, slavernij en kunst. Daarnaast leren we dat we iets nieuws niet 

in 1 keer hoeven te kunnen maar dat we het 'nog niet’ kunnen en we tijd nodig hebben om te 

oefenen. Jonge kinderen leren makkelijker dan volwassenen omdat hun hersenen nog elasti-

scher zijn. In de groepen 4, 5 en 6 zijn we net begonnen met smartgames en worden de her-

senen uitgedaagd om een gegeven probleem op te lossen. Ook gaan deze groepen in de toe-

komst kennis maken met het brein van Professor S. 


