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Van het team 
Helaas hebben we nog steeds te maken met het Corona virus. Op school doen we er alles aan 
om de regels na te leven. We houden ons als volwassenen aan de 1.5 meter afstand, we 
ventileren de lokalen structureel, wassen veelvuldig de handen en blijven thuis als er klachten 
zijn. We willen jullie vragen om wanneer de kinderen worden gebracht of worden opgehaald 
rekening te houden met de 1,5 meter afstand. 

 
Na de kerstvakantie breidt Smurfplanet de opvang uren uit. Als u gebruikt wilt maken van 
voor- en of naschoolse opvang dan kunt u het beste contact op nemen met Mariëtte van 
Smurfplanet.  
 
In januari hebben we altijd een Open Scholendag. Wij zetten dan de deuren open voor 
toekomstige leerlingen en hun ouders. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
hebben we moeten besluiten dat dit niet door kan gaan op de manier zoals u van ons gewend 
bent. Uiteraard kunnen nieuwe gezinnen wel kennis komen maken, maar dan op afspraak. Er 
kan een afspraak worden gemaakt met Marja Tijs via directie.nicolaas@catent.nl. 
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind, dan hopen we dat u ouders 
vertelt over onze school.    
 

 

 
 
 
 
 
  

AGENDA 
2 november  MR-vergadering 

Lootjes trekken groep 5 t/m 8 
5 november  Duurzaam schoolontbijt 
6 november  Start week van de Mediawijsheid in groep 6/7/8 
16 november   Middag oudergesprekken 
17 november   Avond oudergesprekken 
23 november  Schoen zetten 
4 december  Sinterklaasfeest  

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 
1. Informatie schoolfruit 
2. Gratis online workshop “mediawijsheid” 
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Schoolfruit 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over dat wij dit 
schooljaar gaan deelnemen aan het EU-schoolfruit. Het EU-schoolfruit 
start op woensdag 11 november. Vanaf dan hoeft u op woensdag, 
donderdag en vrijdag uw kind geen tussendoortje meer mee te geven. Op 
deze dagen is er schoolfruit.  
 
Op Klasbord leest u elke week welk fruit er is geleverd. Lust uw kind iets 
niet? Wilt u dan zelf zorgen voor een stuk fruit? Dat betekent dat u op de 
maandag en dinsdag wel een tussendoortje moet meegeven aan uw 
kind. Op school hebben we aandacht voor gezond eten/tussendoortjes en 
we vragen ouders hier ook rekening mee te houden op de dagen dat er 
geen schoolfruit is. 
 

Duurzaam en lokaal schoolontbijt 

Donderdag 5 november doen we mee met een mooi lokaal initiatief: duurzaam en lokaal 
schoolontbijt. Deze morgen gaan we ’s ochtends heerlijk en gezond op school ontbijten. Met 
dit initiatief wil de organisatie kinderen kennis laten maken met biologisch voedsel uit eigen 
streek. In de klas zullen we hier ook aandacht aan besteden.  
 
Dat wordt smullen, ervaren en genieten! Vergeet niet om donderdagochtend 5 november 
uw kind een BORD, BESTEK en een BEKER mee te geven in een plastic tas. Wilt u dit 
voorzien van naam.  
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Gratis online workshop: “Mediawijsheid in de 
basisschoolleeftijd” 
Veel kinderen uit de boven-, maar ook enkele kinderen uit de middenbouw hebben een eigen 
mobiele telefoon met internet. De mobiele telefoon wordt over het algemeen gebruikt voor 
Social Media (WhatsApp, Instagram, TikTok, etc.). Kinderen moeten op deze leeftijd nog leren 
hoe daar mee om te gaan. Als ouder is het belangrijk om hierin ondersteuning te bieden. Maar 
hoe kan je dat doen? Waar moet je als ouder op letten? Wat voor afspraken maak je over het 
gebruik van internet?  
Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een online workshop over “Mediawijsheid in de 
basisschoolleeftijd”, u kunt zich hiervoor gratis inschrijven via: https://cjgraalte.nl/gratis-
online-workshop-mediawijsheid. Meer informatie over de workshop vindt u in de bijlage.  
 
Ook op school besteden wij aandacht aan hoe om te gaan met 
Social Media. In de bovenbouw doen we in november 2020 mee 
met MediaMasters. MediaMasters is een spel over de kansen en 
gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door 
het spelen van het spel bouwen leerlingen basiskennis op over 
mediawijsheid. Naast MediaMasters hebben wij geregeld 
gesprekken over het gebruik en gevaren van Social Media.  
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