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Mediawijs 

 
We leven in een wereld vol media. Kinderen zijn steeds vaker via de spelcomputer, tablet of mobiele telefoon online. 
Het internet zit vol informatie die door de kinderen goed te gebruiken is en waar ze veel van kunnen leren. Maar hoe 
je in die grote informatiebrij je weg moet vinden is lastig. 
Gelukkig weten we steeds beter hoe we kinderen kunnen leren hoe ze de weg moeten vinden in dat grote 
wereldwijde web. 
Het communiceren via de media wordt ook steeds belangrijker. Dit doe je door het versturen van e-mail, 
nieuwsbrieven, flyers, appjes enz. Ook daarbij worden nieuwe 
vaardigheden van kinderen gevraagd.  
We leren de kinderen kritisch te kijken, te luisteren en zich af 
te vragen wat ‘waar is’ en wat ‘niet waar is’ bij informatie. 
En we oefenen in het communiceren via media met elkaar. 
 
Na de vakantie starten we met de maand voor de 
mediawijsheid. In deze maand worden verschillende 
activiteiten uitgevoerd in de groepen 1 t/m 8: 
 
Het maken van een:  

o Stopmotion 
o Lipdub 
o Reclamemateriaal  
o Foto’s en films 
o Interviews 
o Enz. enz. 

 

Uitnodiging dienst Kerk en School 

 

Zondag 13 maart is onze jaarlijkse scholendienst. De dienst is bij baptistengemeente ‘De Bron’ aan de 

Adriean Brouwerstraat 2. De dienst zal gaan over het verhaal van de tollenaar Zacheüs die Jezus zocht én 

vond. Het wordt een echte gezinsdienst met een toneelstukje en veel liedjes die de kinderen op school 

hebben geoefend, maar natuurlijk is er ook gedacht aan een boodschap voor de volwassenen. Jullie komen 

toch ook?  
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De dienst begint om 10 uur, maar vanaf 10 voor 10 zal het 

muziekteam al gaan spelen en zingen. Natuurlijk zal de kerk mooi 

versierd zijn met de knutselwerkjes van leerlingen van ‘De Huve’ en 

zullen onze leerlingen meehelpen in de dienst.  

In de dienst wordt gecollecteerd voor voedselhulp voor Mozambique. 

In de media hebben jullie misschien al iets gelezen over de 

hongersnood in Oost-Afrika. Vanuit Babyhuis Ruama wordt 

geprobeerd om gezinnen in de omgeving van het babyhuis te 

ondersteunen met voedsel, maar de voedselprijzen zijn enorm hoog. 

Met geld uit Nederland wordt geprobeerd om de ergste honger te 

stillen. We hopen dat we ook op jullie hulp mogen rekenen.  

 
 
 
 

Project ‘Zo zit dat’groep: een bedrijfje starten door Marit Greevink groep 5 

 

De kinderen van de plusgroep hadden een project gestart. We moesten een eigen 

bedrijf starten. En daarmee zoveel mogelijk geld verdienen. We kregen € 5,- 

mikrokrediet van de stichting ‘Day For Change’, waar straks het opgehaalde geld 

naar toe gaat. Met die € 5,- moesten we spullen kopen die we nodig hadden voor 

ons eigen bedrijf. Eerst gingen we kijken welk bedrijf je wilde starten, een naam 

bedenken een logo ontwerpen en flyers maken. Daarna moesten we een 

marktonderzoek doen, daarvoor moesten we vragen bedenken. Bv.: Hebt u 

behoefte aan dit product/ deze dienst? Daarna mochten we eindelijk beginnen. Het geld dat op wordt gehaald gaat 

naar de stichting ‘Day For Change’, die geven dat geld aan arme landen zodat zij ongeveer € 75,- kunnen lenen en zo 

een bedrijfje opstarten en zo geld verdienen en er spullen van kopen.  

 
 
 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Deze week is de afsluiting van het thema: museum. 

De expositie van de kunstwerken is open op 

donderdagmiddag om 14 uur. Vanmorgen was Johan 

Martinus, een kunstschilder bij ons op het 

kleuterplein. Hij heeft ons veel verteld over zijn 

werk. Ook heeft hij laten zien hoe hij zijn schilderijen 

maakt en wat er aan voorafgaat.  

Www.Martinus.EXTO.nl op deze site kunt u ook zijn 

werk bekijken.  

 Frederique is vorige week 4 jaar geworden en mag 

nu elke dag op school komen. Fijn dat je er bent!  
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Bijbelverhalen 

 

Thema: Is het genoeg?  

 

Matteüs 18: 21-35; 19:16-30, 21:1-11  

Zeven is voldoende – maar niet altijd. Vergeven doe je als het moet zeventig maal zeven maal. Om dat uit te leggen, 

vertelt Jezus een verhaal over een man aan wie een grote schuld werd kwijt gescholden maar die zelf niet kon 

vergeven.  

Als het gaat om het binnengaan in het koninkrijk van de hemel is heel weinig juist al genoeg. Petrus heeft alles 

achter zich gelaten om Jezus te volgen, maar juist daardoor heeft hij heel veel. Deze week horen we ook hoe Jezus 

de stad Jeruzalem binnenrijdt. Hij is geen koning van pracht en praal: voor hem is een ezel genoeg. 

 

Verhalen:  

Vergeven, Matteüs 18:21-35  

Jezus volgen, Matteüs 19:16-30  

De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

25 februari jasper Thijert  groep 5  9 jaar 

27 februari Hailey Klomp  groep 2  6 jaar 

  Lieke van de Riet groep 3  7 jaar 

  Cem Schrier  groep 6  10 jaar 

29 februari Nils Chrisstoffels groep 3  7 jaar 

1 maart Dylano Kroezen  groep 2  7 jaar 

2 maart Fay de Groot  groep 1  4 jaar 

              Mitchell Hobé  groep 7  11 jaar 

 Jen Tang  groep 8  12 jaar 

5 maart Levi Diesveld  groep 4  8 jaar 

  Eva Hulshof  groep 5  9 jaar 

 

 


