Beste ouders,

kinderen spelenderwijs en verkennend
bezig zijn met mediawijs.

Van vrijdag 5 november tot en met vrijdag
12 november is het de Week van de
Mediawijsheid. Deze week staat in het
teken van: Samen Sociaal Online. We
hebben met de kinderen stil gestaan bij
wat we belangrijk vinden in de online
wereld. Wij zien het als onze opdracht om
de kinderen bij ons op school mediawijs te
maken. Het is daarom een uitgelezen kans
om extra aandacht te besteden aan het
online gedrag en mediagebruik van de
kinderen.

In de groepen 3 tot en met 6 zullen de
kinderen beginnen met een lessenbundel
genaamd: "Digitaal Bewust" en is uiteraard
gericht op het domein Mediawijsheid.
Later in het schooljaar zullen de
lessenbundels die gekoppeld zijn aan de
andere domeinen worden aangeboden. De
andere domeinen zijn
ICT-basisvaardigheden,
informatievaardigheden en computational
thinking.

We ervaren veel plezier en gemak van
online media. We werken en leren op
afstand en houden contact met familie en
vrienden. Er zit ook een andere kant aan
de online wereld. Het is een plek waar alle
kennis en informatie te vinden is, maar
soms is het ook moeilijk te beoordelen of
iets echt waar is. En heel soms voelt online
zijn niet veilig omdat het niet op een
goede manier wordt gebruikt.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat
de online wereld een fijne en veilige plek
blijft, waar we naar elkaars mening
luisteren en waar we met elkaar blijven
opletten dat verkeerde informatie niet
verder wordt verspreid.

Basicly
In de Week van de Mediawijsheid starten
we in alle groepen met de nieuwe
methode digitale geletterdheid 'Basicly'.
Het team heeft op de studiedag van
oktober een zogenaamde 'kick-off' gehad
zodat iedereen een goede start kan gaan
maken.
Groep 1 begint met een les uit het thema:
'naar de markt' en groep 2 uit het thema:
'op zoek naar de schat'. Hierbij zullen de

De groepen 7 en 8 van beide locaties
trappen af met de landelijke klassenstrijd
Mediamasters.
MediaMasters is een spannende game
over de kansen en gevaren van (digitale)
media. Door het spelen van de game
bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om
met WhatsApp, online pesten,
cybercriminaliteit en gamen? Daarnaast
kunnen de kinderen ook individueel of in
groepjes aan de slag met
(thuis)opdrachten waarmee ze extra bits
verdienen die ingezet kunnen worden
tijdens de klassikale wedstrijd.
De klassenstrijd bestaat uit vier
MediaMissies en wordt afgesloten met de
Grote Finale op de vijfde dag, waarbij
verschillende jokers kunnen worden
ingezet om een nog hogere eindscore te
behalen.
Na de Week van de Mediawijsheid zullen
de groepen 7 en 8 ook beginnen met de
lessenbundel "Digitaal Bewust" van
Basicly.

Hieronder twee reacties van leerlingen uit
groep 8:

Basicly in groep 1 en 2

Op school zijn wij nu bezig met
Mediamasters (groep 7 & 8). Het is een
leerzame quiz/ spel. Perfect dus voor groep
7 en 8. De kinderen kunnen het op school
en thuis spelen. Elke dag is een dagelijkse
quiz, dit het een mediamissie. Daarmee
kan je maximaal 210 bits mee verdienen.
Bits zijn een soort van munten. Daarnaast
beantwoorden we iedere dag extra vragen
om Bits te verdienen. Er zijn ook spellen,
daarmee kan je ook een bepaald aantal
bits verdienen.
Ik ben me bewust geworden dat veilige
wachtwoorden erg belangrijk zijn, om
hacken te voorkomen.
Ook heb ik nog geleerd dat je goed moet
nadenken wat je plaatst en post op social
media.

In dit thema werken we vanuit een digitaal
prentenboek 'Baisy en Arjan naar de
markt'. Baisy en Arjan, de hoofdpersonen,
krijgen een boodschappenlijstje mee van
de moeder van Baisy. Ze nemen ons mee
op pad naar de markt. Tijdens de
zoektocht naar de producten op het lijstje
komen zij per hoofdstuk iets tegen waar
de groep mee aan de slag gaat. In onze
eerste les kreeg Baisy de opdracht van zijn
moeder om boodschappen te doen met
een boodschappenlijstje. Hij schakelt Arjan
via de telefoon in om hem te helpen.

Afgelopen week zijn de kleutergroepen
gestart met het thema: "Naar de markt"
uit het ICT programma Basicly.

Mila van der Gaag
Mediamasters kan je ook thuis doen. Je
kan de dagelijkse quiz spelen of met een
van de spelletjes bits verdienen. De extra
bits verdienen, doen we vaak thuis en op
school spelen we met de klas de media
missie. Je kunt een extra schoolreisje of
escaperoom winnen.
In de mediamissie help je iemand,
genaamd Bryan. Zijn zus Mea kan niet
meedoen met het VR-toernooi, daarom
komt Bryan helpen om de problemen op te
lossen door middel van vragen. Die vragen
moeten wij met de klas oplossen en
hiermee kunnen we de Bits verdienen.
Ik heb geleerd dat je voorzichtig moet zijn
met de dingen die je op internet en
social-media zet. Ook moet je niet alles
geloven wat op het internet staat, er is
namelijk ook nepnieuws en zelfs Deep-fake
videos.
Julia Koks
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Weten de kinderen hoe een telefoon
werkt? En welke soorten telefoons zijn er?
We bekeken met elkaar de verschillen en
hebben tot slot ook echt iemand gebeld.

In deze lessen en activiteiten rond dit
thema zijn doelen verwerkt van digitale
geletterdheid. Soms digitaal, soms niet
digitaal. Zo werken wij aan de kennis en
vaardigheden die de leerlingen in hun
basisschoolperiode op moeten doen op
het gebied van digitale geletterdheid.
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In de volgende les zullen we leren hoe we
google maps gebruiken
Om op de markt te komen, moet Baisy
namelijk met de bus. Hoe kunnen we
Google Maps gebruiken om de bushalte te
vinden? Tijdens de activiteit
programmeren de leerlingen met de
BeeBot de juiste route.

Bee Bots
Op school beschikken we over zes Bee
Bots. Een Bee Bot is een kindvriendelijke
robot in de vorm van een bij, waarmee
kinderen leren programmeren. De
kinderen stellen de Bee
Bot zo in dat de Bee Bot
een route kan afleggen.
Bij de kleuters werken wij
regelmatig met de Bee
Bots. Opdrachten met
een Bee Bot dragen bij aan het
ontwikkelen van logisch denken en
probleemoplossende vaardigheden.

Leren inloggen in groep 3
In groep 3 gaan de kinderen steeds meer
zelfstandig werken. Dit doen zij schriftelijk
maar ook op een chromebook. De
kinderen oefenen dan met de
oefensoftware van Pluspunt en Lijn 3.
Sommige kinderen oefenen ook met het
programma BOUW! en krijgen daarbij
begeleiding van kinderen uit groep 7 en 8.
De afgelopen weken hebben de kinderen
geoefend met het zelfstandig inloggen op
de chromebooks. De kinderen moeten
namelijk een aantal stappen doorlopen om
aan de slag te kunnen. Het kiezen van de
juiste taak en tegel hoort daar ook bij.
Het is ook belangrijk om weer uit te loggen
als je niet meer op een chromebook
werkt. Ook dit hebben wij geoefend. Het is
leuk om te zien hoe de kinderen elkaar
helpen. De kinderen weten hoe zij een
chromebook moeten tillen en opruimen.

iPads
In groep 1 en 2 gebruiken wij dagelijks
iPads, voorzien van een kindvriendelijke
rand met een groot handvat. De kinderen
kunnen de iPads hierdoor makkelijk zelf
vasthouden en bedienen. We gebruiken de
iPads tijdens de inloop en de
speel-werkles. De kinderen loggen
zelfstandig in op hun Cloudwise-account.
De kinderen kunnen kiezen uit een aantal
digitale boeken. Ze scannen de QR-code
die bij het boek hoort, waarna het boek
gaat afspelen. Ook oefenen we de
woordenschat die bij het thema hoort met
de oefensoftware van Kleuterplein. In
groep 2 bieden we daarnaast een aantal
digitale spellen aan van Educo, waarbij de
kinderen oefenen met vormen, rekenen en
letters.
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En natuurlijk is er ook nog ander nieuws.

Er was eens…
De laatste weken zijn wij bij groep 4 op de
locatie Hof van Delft druk geweest met het
thema “lang geleden”. Hierbij kijken we
naar het ontstaan van de aarde door
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verschillende brillen. En we kijken naar de
prehistorie tot en met de eerste boeren.
Het schoolreisje naar het Archeon sloot
hier goed op aan en was een mooie
verrijking!
Als afsluiting van het thema hebben wij
onze eigen rotswand beschilderd met onze
zelf gemaakte kwasten. Net als vroeger.
Natuurlijk mocht een echte handtekening
niet ontbreken.

De komende weken staan in het teken van
Sinterklaas en Kerst. Maar daarna gaan we
aan de slag met het thema “Schatten van
de aarde”. Er dan ook zeker weer genoeg
te ontdekken samen.

vonden we het verstandiger op het
Mozaïekfestival per locatie te organiseren
We hebben de avond afgesloten met een
disco zodat de kinderen, onder het genot
van een hapje en een drankje, nog even
gezellig samen konden zijn.

Belangrijke data
Tot aan de kerstvakantie staan er nog een
aantal activiteiten op de jaarkalender.
29-11 Schoolreis groepen 6,7 en 8 naar
het Museon en het Omniversum. Normaal
gesproken gaat groep 8 niet meer mee op
schoolreis in verband met kamp. We
vinden het daarom extra leuk dat beide
groepen 8 met dit extra schoolreisje mee
gaan.
3-12 Sinterklaasviering. Nadere informatie
volgt nog. Deze dag hebben we een
gewone schooldag tot 14.00 uur.
6-12 Studiedag. Alle kinderen zijn deze
dag vrij.
23-12 Kerstviering. Nadere informatie
volgt nog.
24-12 Deze dag hebben we een gewone
schooldag tot 14.00 uur.
27-12 t/m 7-1 Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Marianne Wijshake-Laarberg
directeur

Mozaïekfestival
Op school besteden wij aandacht aan
kunst en cultuur. In dat kader stond op 5
november stond het jaarlijkse
Mozaïekfestival op de agenda. Dit is een
open podium voor de groepen 7 en 8,
waar de kinderen hun talenten kunnen
laten zien.
Normaal gesproken doen we dit met de
groepen van beide locaties samen, maar
vanwege de aangescherpte maatregelen
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