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Uitnodiging scholendienst 

 

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?  

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.  

 

Opening projectmaand mediawijsheid 

 
Gisteren hebben we met elkaar de projectmaand 'Mediawijsheid' geopend. 

 

We vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen opgeleid worden tot mediawijze burgers: kritische mensen 

die goed hun weg kunnen vinden in de complexe (informatie)maatschappij waarin we leven, maar ook dat de 

kinderen digitale media kunnen inzetten binnen het creatieve proces. De komende periode werken we in de groepen 

1 t/m 8 aan deze doelen. 

 

Vanaf dit schooljaar wordt er in de groepen 1 t/m 4 gewerkt met het Nationaal Media Paspoort. Dit is een 

lesmethode die alles te maken heeft met media: van televisie tot tablet. Bij deze methode wordt ook gebruik 
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gemaakt van thuisopdrachten. Op deze manier kunt u ook als gezin meedoen en dragen we zorg voor een goede 

verbinding tussen school en de thuissituatie. In de groepen 5 t/m 8 wordt er op dit moment nog gewerkt met het 

Diploma Veilig Internet, dit omdat het Nationaal Media Paspoort nog niet voor alle groepen beschikbaar is. 

 

In samenwerking met de Bibliotheek Almelo en TETEM wordt er gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de 

leerkrachten op het gebied van Mediawijsheid. De expertise van de bibliotheek richt zich voor de leerkrachten van 

de onderbouw op het bieden van ondersteuning van de lessen die aansluiten op de vraag ' Wat is internet?' Voor de 

leerkrachten van de bovenbouw is dit gericht op het bieden bij ondersteuning bij de lessen informatievaardigheden. 

De expertise van TETEM is gericht op het ondersteunen van de leerkrachten bij het inzetten van digitale media 

binnen het creatieve proces. Hierbij kunt u denken aan het maken van een tekenanimatie, een lipdub, reclame, 

posters, flyers, interview, fotografie en film. 

 

Bent u benieuwd naar de resultaten van het project? Op donderdagmiddag 31 maart sluiten we het project 

gezamenlijk af en bent u van harte welkom om de resultaten te komen bewonderen. De officiële uitnodiging met de 

exacte tijden volgt nog.   

 
 
 
 
 
 

Workshop  Interactief voorlezen 

 

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. Het effect is 

nog groter als voorlezers vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst of andere 

interactieve voorleestechnieken gebruiken. Bent u nieuwsgierig hoe u uw zoon/dochter ook thuis op deze 

manier kunt ondersteunen? Dan bent u op dinsdag 15 maart of woensdag 16 maart van harte welkom in de 

bibliotheek van onze school voor een workshop Interactief Voorlezen. Deze workshop zal worden verzorgd door de 

leesconsulent van de bibliotheek, Frederique Metternich, en start om 10.15 uur. We hopen veel enthousiaste ouders 

te mogen ontvangen. 
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Nieuws van het kleuterplein 

 

Deze weken werken wij over mediawijsheid en over machines. We hebben al een heleboel apparaten gekregen om 

uit elkaar te halen, heel erg bedankt! 

Fay was in de vakantie jarig! Donderdag wordt Damian 4 jaar en mag hij ook elke dag naar school. Fijn dat jullie er 

zijn Fay en Damian.  

De kijkdagen zijn volgende week dinsdag en woensdag er hebben zich al veel ouders opgegeven, gezellig!  

Bijbelverhalen 

 

Thema: Ga niet weg  

Matteüs 26:17-29, 30-68; 69-75  

Jezus eet met zijn leerlingen de Paasmaaltijd. Later gaat hij met Petrus en twee andere leerlingen naar de hof van 

Getsemane. Terwijl Jezus bidt, vallen Petrus en de anderen in slaap. Als Jezus gearresteerd wordt, volgt Petrus hem 

naar de hogepriester. Maar hij durft niet te zeggen dat hij bij Jezus hoort. 

 

Verhalen:  

De paasmaaltijd, Matteüs 26:17-29  

Jezus wordt gevangen genomen, Matteüs 26:30-68  

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Matteüs 26:69-75 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

8 maart Seth Breuër  groep 4  8 jaar 

  Quinten Tijink  groep 5  9 jaar 

10 maart Damian Poelakker groep 1  4 jaar  

  Melissa Brughuis groep 1  5 jaar 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif7LHalK_LAhWF2Q4KHQixAMUQjRwIBw&url=http://taalkanjer.nl/voorlezen-een-must/&psig=AFQjCNFJmXCyIr9yU_mhrl-nmyOR0FNZOg&ust=1457460245670761

