Weekmail obs Hagen 6 november 2020
Wie reist het verst terug in de tijd?
In de Kinderboekenweek is er in alle groepen veel gelezen.
Vanaf groep 4 was er een wedstrijd voor de hele school: welke groep leest samen het verst terug in de
tijd? Hoe meer bladzijden een groep samen heeft gelezen, hoe verder ze konden komen.
Afgelopen vrijdag werd de prijs uitgereikt door meester Michel. En de winnaar werd…….. groep 4!!!
Ze hebben als prijs een mooi boek voor in de klas gekregen.

Binnenkort
•
•

Maandag 16 november is er een studiedag voor personeel en zijn alle kinderen vrij.
Vrijdag 4 december vieren we op school het Sinterklaasfeest.

Op obs Hagen zijn we begonnen met de cursus Discussiëren kun je leren omdat we het belangrijk
vinden dat onze kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers.\
We willen graag dat onze kinderen
•
beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen
•
zich beter kunnen verwoorden en argumenten kunnen bedenken
•
discussiëren leuker vinden
•
meer zelfvertrouwen hebben
•
zich beter bewust zijn van hun eigen en andermans mening,
•
meer interesse hebben in de mening van de ander.

Ze leren dat er verschillende meningen
zijn en dat die meningen allemaal de
moeite waard zijn.
Afgelopen vrijdag hebben de groepen 3
tot en met 8 een masterclass gekregen
van de docenten van Discussiëren Kun je
Leren. De spelregels werden uitgelegd, de
woorden die je nodig hebt om te kunnen
discussiëren werden uitgelegd door middel van een tiktok filmpje.

Aan het einde volgde de discussie. In groep
3,4 en 5 was de stelling: Youtube-filmpjes zijn
niet geschikt voor jonge kinderen.
Voor groep 6,7 en 8 was de stelling : Volgers
en likes zijn slecht voor kinderen.
In alle groepen werd goed gediscussieerd en
de docenten van Discussiëren Kun Je Leren
waren zeer tevreden!
Op 16 november krijgt het een vervolg voor
het team in een online studieochtend en
daarna zullen er vaker lessen worden gegeven, maar nu door de leerkrachten zelf.

Damkampioenen
Vanaf de zomervakantie hebben een groot aantal leerlingen uit de bovenbouw meegedaan aan het
Hagendamtoernooi. De laatste week zijn de finalewedstrijden gespeeld. En dit zijn de winnaars:
nummer 3 is Daylen uit groep 7, op de tweede plek is Arda uit groep 8 geëindigd en de winnaar dit
jaar is Louk uit groep 8.
En natuurlijk ook een dik applaus voor alle kinderen die dit jaar weer hebben meegedaan!!

Hagen bosloop
Vorige week kon op de laatste vrijdag van de maand de Hagen-bosloop niet doorgaan omdat de groepen 3 tot en met 6 een gastles Discussiëren kun je leren kregen.
Daarom was er deze vrijdag weer de sportieve loop. In het bos zijn ze bezig om oude bomen om te
hakken en te vervangen voor nieuwe boompjes, dus de route voor de onderbouw moest worden veranderd. De kinderen hebben geweldig gelopen, maar er kon dit keer geen winnaar worden aangewezen.
Bij de bovenbouw was de route dit keer over de Zandbult. En de winnaars van deze maand zijn:
Uit groep 6: Feroza en Julian.
Uit groep 7: Ahmad en Jayra
En uit groep 8: Lloyd en Liene.
Goed gedaan, allemaal!!

Bij de peuters
Deze week is de herfstweek van het knutselen. We
hebben 2 leuke knutselactiviteiten uitgevoerd. De
eerste was het maken van een spinnenweb op papier. De kinderen mochten de stroken zwart papier
als web plakken en de spin was van een rondje met
strookjes wit papier gemaakt. De 1 plakte het hele
blaadje vol met lijm en de ander alleen het strookje.

Als tweede mochten ze bladeren uit het bos gaan plakken op een tekening waar al blaadjes op getekend waren.
Ze scheurde de bladeren stuk en die lijmden ze op het
a4tje.

Door de strengere maatregelen mogen we de komende periode geen ouders meer binnen ontvangen voor een 10 min
gesprek, overleg of intakegesprek. Dit moet helaas via de
telefoon. Hopelijk zijn de maatregelen snel weer voorbij.
Maar denk allemaal aan de 1,5 meter bij het ophalen van je
zoon of dochter.

Deze week hebben we ook de verjaardag van onze stagiaire
gevierd. Kardelen is 21 jaar geworden, bij deze van harte
gefeliciteerd met je verjaardag.

MEDIA
WIJSHEID

Kinderen groeien op met
dagelijks gebruik van
beeldschermen. Ze zijn thuis
en op school met media
bezig. Het is belangrijk dat
ouders hun kind actief
begeleiden, zodat de
positieve effecten ervan
worden vergroot en
mogelijke risico’s afnemen

TIPS EN TRICKS VOOR OUDERS

Risico’s
internetgebruik
Er zijn vijf belangrijke
thema’s waar kinderen
op internet last van
kunnen hebben:
grooming, cyberpesten,
sexting, oplichting,
geweld.
Iets melden?

\

WIJS Magazine
Een mooi online magazine met allerlei tips,
tricks en interviews met ouders en kinderen
Dit en meer vind je hier

www.meldknop.nl

Tips voor ouders
•
•
•
•
•
•
•

Maak duidelijke afspraken en pas toe
Praat met anderen over hoe zij het doen
Maar afspraken over tijdsduur mediagebruik
Gebruik media samen
Praat met je kind over wat hij ziet
En stel je kind gerust als hij geschrokken is van iets
Wees je bewust van je voorbeeldrol
Meer informatie? Klik hier

Wist je dat …
Je samen met je
kind een leuke
mediaquiz kunt
doen? Kom er
achter hoe
mediawijs jij bent
KLIK HIER

