
 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) 

Van 4 t/m 11 november is de Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze periode 

vinden er verschillende activiteiten rondom mediawijsheid in de klassen plaats.  

Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat 

te maken heeft met oude en nieuwe media, sociale media, internet, smartpho-

nes, tablets en hoe je hiermee moet omgaan. Mediawijsheid is de verzameling 

competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de 

mediasamenleving. 

De activiteiten die in de klassen plaatsvinden kunnen bijvoorbeeld gaan over de 

verschillende soorten reclames en media, nepnieuws, de betrouwbaarheid van 

beelden, veilig en gezond gamen en de omgang met een mobiele telefoon. Het 

bewust om kunnen gaan met media staat tijdens de activiteiten centraal. 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 doen mee aan MediaMasters. Met deze ga-
me maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van me-
dia. Dit jaar is het thema ‘Like en cancel’ en gaat over het stimuleren van sociaal 
gedrag online. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrach-
ten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nep-
nieuws.  
 
Op donderdag 10 november om 20:00 uur is er een gratis digitale MediaMasters 
ouderavond over mediaopvoeding voor de ouders van de groepen 7 en 8.  
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, op-
voedkundige en leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar 
de kinderen in MediaMasters mee te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder 
op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaop-
voeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met 
elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen 
en meer wordt stilgestaan tijdens het webinar. 
Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-
mediamasters-ouderavond/ 
 
Wil je meer weten over MediaMasters? Kijk dan op www.mediamasters.nl.  
Voor meer informatie en activiteiten in Nederland rondom Mediawijsheid kijk op 
www.weekvandemediawijsheid.nl.  
Voor meer informatie rondom mediaopvoeding kunnen de volgende links bezocht 
worden: 
https://www.mediasmarties.nl/wp-content/uploads/2022/09/Mediatips-voor-
thuis-Like-en-Cancel-9-12-jaar.pdf 
https://www.nji.nl/mediaopvoeding 
https://www.mediawijsheid.nl/  

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

november 2022 

 

AGENDA november: 

07 Ouderavond groepen 6 

08 Bestuursvergadering 

07-11 Week vd Mediawijs-
heid 

14 Leerlingenraad 3-5 

15 Leerlingenraad 6-8 

18 Studiedag (kinderen 
VRIJ) 

 

AGENDA december: 

05 Sinterklaasfeest 

13 Bestuursvergadering 

22 Kerstviering 

23 december 2022 t/m                   
08 januari 2023: 
Kerstvakantie (kinderen 
VRIJ) 

 

 

Nicolaasnieuws 
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 Op vrijdag 18 november a.s. zijn alle kinderen VRIJ in verband met een studiedag 

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek met het thema Gi-ga-groen! vond tussen 5 en 16 oktober plaats. Het werd op school 

voor de groepen 3 t/m 8 geopend met het zingen van het lied en een goochelshow van meester Hilbert. 

Meester Hilbert heeft zelfs in elke klas een plantje getoverd. Ook kreeg elke klas namens de OR een voorlees-

boek.  De groepen 1/2 hebben de opening al op 26 september gehad, omdat zij toen met het thema Afval zijn 

gestart.  

Tijdens de kinderboekenweek waren er verschillende activiteiten waarin lezen en boekpromotie centraal 

stonden. Ook was er een aantal speciale activiteiten. Zo is er in de groepen 5 t/m 8 uit elke klas een leerling 

naar de Bruna geweest om daar boeken voor school uit te zoeken. In de groepen 4 en 6 kwam schrijver Kevin 

Hassing langs. Sommige leerlingen hebben hem daarna nogmaals bezocht bij Studio Pretletter in de stad. 

Voor de groepen 1/2 kwam de Gele Verhalenbus langs en zijn zij met mooie verhalen voorgelezen. In de groe-

pen 5 t/m 8 vond de voorleeswedstrijd plaats. De klassenkampioenen mochten in een lagere groep het frag-

ment nogmaals voorlezen. Daarnaast hebben de klassenkampioenen het tegen elkaar opgenomen. Femke 

Bronsema is de kampioen van de groepen 5/6 en Leonie Bronsema is de kampioen van de groepen 7/8.  

Tijdens de kinderboekenweek hebben we bonnetjes van de Bruna mogen ontvangen waarmee we nieuwe 

boeken kunnen aanschaffen. Ook zijn er prachtige boeken aan de school geschonken. Daarvoor dank! 



 

 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

In november worden Scottie, Jim, Julian, Tove en Levan 4 jaar. Wij wensen iedereen een fijne tijd op de Nico-

laasschool! 

 

Trefwoord in november 

In de eerste weken van november komt het thema:‘doelgericht’ aan bod. Doelen en doelstellingen spelen een 

grote rol in het leven van kinderen. Ze groeien ermee op. Ouders hebben bewust of onbewust opvoedingsdoe-

len. En als de kinderen straks volwassen zijn zullen ze hun targets moeten halen. De kinderen worden zich be-

wust van de rol die doelen spelen in hun leven. Ze leren die bevragen op betekenis en waarde. En ze denken na 

over de zinvolheid van spelen en doelloos lummelen. Vanaf week 47 starten we met het kerststhema: 

‘verbonden’. De kinderen onderzoeken wat het betekent om verbonden te zijn. En met wie ze verbonden zijn: 

uit eigen keus of niet? Verbonden zijn is een  basisbehoefte en een belangrijke voorwaarde voor leren.  

 

Wieltjesweek 28 november t/m 02 december 2022 

Tijdens de wieltjesweek mogen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de hele week gebruik maken van de wieltjes.  

De kinderen mogen spelmaterialen met wieltjes (skateboard/waveboard/skeelers/ rolschaatsen……..) mee naar 

school nemen. Het elektrisch hoverboard/oxboard vinden we te kwetsbaar en we vragen u om dit niet mee te 

geven. Ook crossfietsen mogen niet meegenomen worden. We gaan ervan uit dat de kinderen kniebeschermers 

en dergelijke meenemen. Ze mogen zowel in de kleine pauze als de grote pauze met de materialen spelen. Het 

gebruik van deze privé materialen is voor eigen risico. Hopelijk worden het weer een leuke ‘rollende’ week! 

Omdat de kinderen veel privé materialen mee naar school brengen raakt er helaas wel eens wat zoek. Wilt u 

ervoor zorgen dat alle privé materialen voorzien zijn van de naam van uw kind.  

Helaas kunnen wij de grote materialen, zoals bijv. stepjes, niet in de school stallen. Overdag blijven deze materi-

alen dus buiten, ook na schooltijd en eventueel ‘s nachts. Wilt u tegen uw kind zeggen dat ze de materialen aan 

het eind van de schooldag steeds mee naar huis nemen? We begrijpen dat dit lastig is maar het is helaas niet 

mogelijk deze spullen in de school te stallen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Brengen en halen  

Langzamerhand wordt het weer donkerder, voor en na schooltijd. Wij willen u vriendelijk vragen om zorg te dra-
gen voor uw veiligheid en die van de anderen op straat. Zorg dat de fietsverlichting op orde is en probeer zo 
veel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Mocht dit niet lukken, parkeer dan zo veel mogelijk bij 
de kerk of op de grote parkeerplaats van de Aldi. Snel kort parkeren rondom de school is echt gevaarlijk, door-
dat het voor onoverzichtelijke situaties voor onze lopende en fietsende leerlingen zorgt. Houdt u ook rekening 
met onze buren? Wij houden graag hun op– en uitrit vrij! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sint Maarten  

Vrijdag 11 november van 17.00 tot 17.45 uur zijn alle 
basisschoolkinderen weer uitgenodigd in de 
H.Nicolaaskerk om het Sint Maartenfeest te vieren. 
Willen jullie allemaal een lantaarntje meenemen?      
Met al die lichtjes betoveren we het donker.  

Sint Maarten was een licht voor ons allen. De kinderen kunnen nu een lichtje in de duisternis brengen.  

Het Sint Maarten-verhaal zal verteld worden. Het jeugdkoor ‘The Youngest Voices XL’ zal met ons allen Sint 
Maarten-liedjes zingen. In een toneelstuk zal het verhaal van Sint Maarten worden uitgebeeld en we besluiten 
met iets lekkers.  

Kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden: jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd! 

 

KiXxx 
Zoals de vorige nieuwsbrief aangegeven is de eerste KiXxx vrijdag 11 november 2022 met het thema Carnaval, 
want het is immers de 11e van de 11e. Als je het leuk vindt, mag je dus verkleed komen en misschien word jij dan 
wel prins(es) carnaval! 
 
   Locatie:   de Filmzaal bij het AZC 
   De disco is voor:  Groep 3, 4 en 5: van 18:00 tot 19:30 

    Groep 6,7 en 8: van 19:45 tot 21:30 
    Entree:   3 euro (inclusief 2 muntjes)  
 
Als organisatie vinden wij 2 muntjes per kind in principe meer dan genoeg, maar sommige kinderen hebben 
(veel) geld voor extra muntjes. Vanaf dit jaar willen we een maximum instellen van 4 extra muntjes per kind en 
die kunnen alleen bij de entree gekocht worden.  
Voor de kinderen die mee willen lopen met de lampionoptocht van de kerk zullen we wat soepeler zijn met de 
aanvangstijd, dus ben je er om 18:15 is dat geen probleem! 
  
Kijkend naar de verkeerssituatie bij het AZC willen we iedereen vragen om met de fiets te komen of om te car-
poolen. Kom je wel met de auto dan graag niet keren op de weg, maar door rijden en even een omweg terug 
naar Schalkhaar. Dit vergroot de veiligheid enorm! 
Noteer ook alvast de volgende KiXxx disco’s: 20 januari, 10 maart en 14 april 
     
Tot KiXxx! 

 

Zabuki geeft je energie 

Deze activiteit wordt gedaan in samenwerking met advies en ingenieursbureau Witteveen en Bos. Je komt van 

alles te weten over de verschillende energie soorten en hoe deze toepasbaar zijn. Dit doen wij met verschillende 

proefjes. Het is allemaal weer super interessant en het belooft 

weer een leuke middag te worden . 

“Zabuki geeft je energie” 

9 november 2022 van: 14:30 – 16:30u.  

De kosten zijn € 5,- p/p.  

De leeftijdscategorie  is 7 t/m 12 jaar. 

Aanmelden kan op de website: www.zabukideventer.nl. 

Onze locatie is: Buurt en Speeltuinvereniging Wijk 16,  

Zutphenselaan 18, 7411AC Deventer. 

http://www.zabukideventer.nl


Deventer MuziekMaak Dag 
 
Kom muziek maken in de Deventer Schouwburg! Op zondag 20 november klinkt er door de  hele schouwburg 
muziek. Overal. Zowel boven als beneden, in de grote zaal, de foyers, en zelfs in het halletje. Altijd al eens op een 
trompet willen blazen, willen drummen, op een accordeon willen spelen of alle toetsen van een piano willen 
aanslaan? Het kan op de  Deventer MuziekMaak Dag. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen alle kinderen meedoen 
aan diverse workshops, zoals boomwhackers of beatboxen. En je kunt verschillende instrumenten uitproberen 
en leuke optredens bijwonen. Speciaal voor DMMD is er een klankwand gemaakt met QR codes waarbij je met je 
mobiel verschillende muziekinstrumenten kan horen.  
Er zijn infostands van muziekverenigingen en muziekdocenten voor advies en informatie.  
  
De Deventer MuziekMaak Dag is één groot muzikaal feest en start om 14.00 uur met een spetterend optreden 
van het Etty Hillesum Schoolorkest in de grote zaal. Zo’n 40 jonge muzikanten laten horen en zien hoe leuk het is 
in een orkest te spelen.   
Daarna start het programma in de verschillende zalen en foyers en het feest sluit  af met de Uitzwaaiband. Kom 
je ook?  
Kaartjes kosten 5 euro en zijn te koop via www.deventerschouwburg.nl 
  
DMMD is een samenwerkingsverband van Kunstcircuit Deventer, Lions Deventer en Muzieknetwerk Salland. 
  

http://www.deventerschouwburg.nl

