
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

Centrale schoolregel: We zijn aardig voor elkaar 
 

Nieuwsbrief november 2020 
 

 

Donderdag 5 november 

 

Korfbal clinic alle groepen 

Vrijdag 6 november Nationaal schoolontbijt 
Start mediamasters groep 7 en 8 

 

Maandag 9 november 11.00 uur fietscontrole groep 6, 7 en 8 
 

Vrijdag 13 november 

 

Studiedag – Alle kinderen vrij! 

Maandag 16 november Lootjes trekken vanaf groep 5 

 

Dinsdag 17 november 
 

Medezeggenschapsraadvergadering 

Maandag 23 november 

tot vrijdag 27 november 
 

Facultatieve oudergesprekken telefonisch of via teams 

Dinsdag 24 november Technoplaza groep 7 gaat niet door 

 

Donderdag 25 november Technoplaza groep 8 gaat niet door 

 

Dinsdag 1 december Centrale schoolregel: Wij helpen elkaar 
 

Dinsdag 8 december Nieuwsbrief december 

 
Juf Daphne jarig 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Fietscontrole groep 6-7-8 

 
Op maandag 9 november zullen de fietsen van alle leerlingen van groep    

6-7-8 gecontroleerd worden. Deze dag nemen alle leerlingen van deze 
groepen hun fiets mee. Zorgt u ervoor dat de fiets in orde is? Op de 

volgende website kunt u alvast een check doen.  

 
https://fietscheck.vvn.nl/  

 
 

Sjors Sportief 
Vorige week hebben alle leerlingen het Sjors Sportief boekje meegekregen. Als bijlage bij deze 

nieuwsbrief vindt u een flyer. Daarnaast kunt u via de volgende link het digitale boekje lezen en het 

introductiefilmpje bekijken dat de kinderen in de klas hebben gezien.  
 

Digitale boekje: https://cultuurensportstimulering.nl/zevenaar-2020-2021 
Introductiefilmpje: https://www.sjorssportief.nl/video  

 

 
Nationaal schoolontbijt  

Onze school doet vrijdag 6 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. U kunt uw zoon of 
dochter deze dag voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Deze dag schuift de hele 

school samen aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van 
de dag. Zo leren de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en 

wat je ‘s ochtends het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis.      

Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken? De leerlingen nemen op vrijdag 6 
november zelf de volgende spullen voorzien van naam mee voor het ontbijt: bord, beker, 

bakje voor yoghurt en bestek. Het is handig om dit alles bij elkaar te knopen in een 
theedoek. Zo kunnen de leerlingen het gemakkelijk weer opruimen zonder dat hun hele tas 

vies wordt. 

 
 

Week van de mediawijsheid  
 

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

MediaMasters. Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs kennis met 
de kansen en de gevaren van media. Zij gaan in de klas en thuis aan de slag met 

verschillende opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, 
cybercriminaliteit en nepnieuws.  

 
De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ 

noemen én wint mooie prijzen.  

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het teken 
van media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met 

behulp van media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. De landelijke wedstrijd 
tijdens de Week van de Mediawijsheid is het hoogtepunt. De landelijke wedstrijd van MediaMasters 

vindt plaats van 5 tot en met 13 november 2020. 

 
Facultatieve oudergesprekken 

In de week van 23 tot 27 november zijn de facultatieve gesprekken voor groep 1 t/m 8.  
Vanaf woensdag 13 november kunt u zien welke tijden beschikbaar zijn. Vanaf 16 november 8.00 uur 

staan de tijden open voor inschrijving. Vrijdag 20 november om 17.00 uur sluit de inschrijving. Wij 
voeren de gesprekken telefonisch of via Teams.  

 

  

https://fietscheck.vvn.nl/
https://cultuurensportstimulering.nl/zevenaar-2020-2021
https://www.sjorssportief.nl/video


Zet je licht aan!  

 

 
 
 

 

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan!  
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een 

onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt 
met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel 

áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen 

veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.  
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 

voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk 
is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit 

dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak 
werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze 

gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 

www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  
 

 
 

 

  

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


 

 

 


