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AGENDA VERJAARDAGEN 
December 2022 
22 november        Kinderen zetten hun schoen op school –  
                                Graag schoen meegeven. 
2 december          Surprise Sinterklaas inleveren 
5 december          Sinterklaasfeest op school – 
                                kinderen zijn om 12.30 uit 
21 december        Kerstdiner 
22 december        Schaatsen op het Kurhausplein 
                                kinderen zijn om 12.30 uit 
23 december        Roostervrije dag – kinderen zijn vrij 
 
24 december – tot 8 januari 2023 Kerstvakantie  
 
Januari 2023 
10 januari              Musicus op bezoek op school – Jupiter 
25 januari              Voorleesdagen 
– 4 februari 

 
 

 
1 december      Maxim 
8 december      Juf Lieke 
11 december    Reuben 
22 december    Willem 
30 december    Juf Elsbet 
 

     
  

Boek van de maand van Miu 
 
Boek: De heksen van Roald Dahl 
Illustraties: Quentin Blake 

Het boek gaat over een jongen. In het 
boek heeft deze jongen geen naam 
maar in de film, die later is gemaakt, 
heet de jongen Luuk. Luuk gaat met 
zijn overgrootmoeder op vakantie en verblijft in een hotel. Zijn 
grootmoeder houdt van verhalen vertellen over heksen en gelooft hier 
ook in. Eenmaal in het hotel aangekomen gaat Luuk de plek verkennen. 
Opeens ziet hij kamer vol met vrouwen waarvan er één op het podium 
staat en zegt: ‘Doe allemaal jullie pruik af!’. De vrouwen die Luuk ziet 
blijken geen gewone vrouwen te zijn.. 

Mening van Miu: ‘Ik ben pas net begonnen met het boek maar ik ben er 
erg enthousiast over. Het is een leuk en spannend boek waarin veel 
dingen gebeuren die je niet zou verwachten. De illustraties zijn goed 
gedaan omdat de emoties zichtbaar zijn. Ik zou het boek zeker aanraden 
want het is niet een te dik boek en er staan ook geen moeilijke woorden 
in!’. 
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Herinnering meenemen koptelefoons 
Alle kinderen gebruiken op school graag een koptelefoon. Het is heel belangrijk dat ieder kind een 
koptelefoon heeft. We zouden u dan ook willen vragen om uw kind een koptelefoon mee naar school te 
geven (met jack-aansluiting), zodat ieder kind een eigen koptelefoon heeft. Dan hebben we er sowieso 
genoeg en het is wel zo hygiënisch! 

 

 
Sociale media en digitale wijsheid 
In het kader van de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) hebben wij op school 
aandacht besteed aan bewust gedrag op sociale media. Het thema 'Like en cancel' stond in de week van 
mediawijsheid centraal en ging over het stimuleren van prosociaal gedrag. Hoe gedraag je je online en 
wat doe je wel en niet? Wat is jouw rol als maker en deler? 
 

We hebben in de stamgroepen gesprekken gevoerd a.d.h.v. verschillende vragen rondom dit 
onderwerp.  

• Hoe kun je op een respectvolle manier media maken en delen?   

• Wie bepaalt wat er over een ander online mag worden gezet? 

• Wat deel je wel, wat niet? 

• En waarom (niet)? Welke redenen heb je bij het (niet) plaatsen of delen van content? 

• Wat is het effect van wat jij online plaatst of deelt? Hoe komt het over op een ander? 

• Mag je ongevraagd foto’s van anderen op Facebook of Instagram zetten? Of moet je eerst 
toestemming vragen? 

• Kun je op internet feedback geven in gewone bewoordingen? 
Naast bewuste aandacht voor maken en delen hebben wij het ook gehad over online kwetsend gedrag. 
Wij hebben de kinderen meegegeven dat zij geen omstander hoeven te zijn bij kwetsend online gedrag. 
Wat kun je doen wanneer er kwetsend gedrag plaatsvindt binnen bv. een appgroep richting een ander 
of richting jezelf? Via bijgevoegde links kunt u lezen over de tips die wij hebben besproken.  
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/ 

https://www.hoezomediawijs.nl/onlineomgangsvormen/ 

 
NSCCT en dirigeerproject Mercurius 
Het laatste schooljaar voor onze schoolverlaters is een druk en spannend jaar. Een laatste eindsprint 
richting eindadvies, de keuze voor een middelbare school en straks natuurlijk de musical! Om zoveel 
mogelijk (extra) gegevens te verzamelen voor een goed onderbouwd schooladvies, hebben de kinderen 
op 11 oktober jl. de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) gedaan. Deze test geeft als 
uitslag het leerpotentieel weer en een indicatie van een bijpassend VO advies. Inmiddels is de uitslag 
binnen en zijn de gesprekken gevoerd. De kinderen beginnen steeds enthousiaster te worden over 
mogelijke scholen! 
 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/
https://www.hoezomediawijs.nl/onlineomgangsvormen/
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Daarnaast heeft Mercurius deelgenomen aan het 
Dirigeerproject in het kader van ons driejarig 
muziekprogramma Ontdek het Orkest. Een van de 
leerlingen werd uitgekozen om het Residentie 
Orkest te dirigeren in Amare: Lilly!  
Op 15 november mocht ze optreden voor een volle 
zaal en heeft Mercurius haar uiteraard 
aangemoedigd! Wat mag ze trots zijn op hoe zeker 
ze daar stond en het orkest een stuk uit het 
Zwanenmeer liet spelen! 
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Bezoek Amare  
Maandag 31 oktober heeft Jupiter het geluk gehad om 2 culturele uitjes om één dag mee te mogen 
maken. Meteen toen we op school kwamen vertrokken we met de tram naar Amare. Daar woonden we 
de voorstelling Buurmans Keukenparade bij. Een hilarische voorstelling over kokende mannen die 
allerlei coole breakdance moves deden. Hierna mochten de kinderen allerlei wereldgerecht proeven 
tijdens de Keukensafari.  
's Middags hebben de kinderen kennis gemaakt met verschillende instrumenten uit het Residentie 
Orkest. Ze kregen uitleg over de instrumenten en mochten er een aantal zelf proberen te spelen. Het 
was een hele leuke en leerzame dag.  
 

Optreden Nakumba 

Op vrijdag 18 november hebben de kinderen 
geluisterd naar een optreden van het muzikale 
gezelschap Nakumba, bestaande uit een zangeres, een 
gitarist en een contrabassiste. Ze spelen zowel Latin als 
Braziliaanse muziek. Zij zijn aangesloten bij Live Music 
Now en performen hun kunsten onder andere op 
scholen om kinderen te enthousiasmeren voor muziek. 
Live Music Now is een organisatie die zich belangeloos 
inzet om mensen en muziek dichter bij elkaar te 
brengen (zie ook www.livemusic.nl). De kinderen 
hebben genoten en sommigen zongen en dansten zelfs 
een beetje mee.   
  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

We wensen u een fijn weekend 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 


