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Net voor de herfstvakantie was de RolpaalExpo die ontzettend goed bezocht 

is door ouders en grootouders. Op de Rolpaalexpo heeft u ook door de 

kinderen gemaakt werk van onze nieuwe wereldoriëntatiemethode gezien. 

Meester Emiel heeft een stukje geschreven waarin hij vertelt over waar de 

bovenbouw de afgelopen periode aan gewerkt heeft. In de agenda heeft u 

kunnen lezen dat er 2 gastlessen worden gegeven over mediawijsheid, in 

deze nieuwsbrief vindt u hier een korte uitleg over. Daarnaast zijn we al druk 

bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst, daarover binnenkort 

meer.. 

 

Blink in de bovenbouw 

De bovenbouw heeft voor de herfstvakantie gewerkt aan het eerste thema 

van de nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink. Het eerste thema heet 

‘Wereldsterren’. 

De methode is opgebouwd uit 2 onderdelen. Het eerste gedeelte bestaat uit 

4 klassikale lessen, die bestaan uit filmpjes, animaties, opdrachten en 

stellingen. Op een gevarieerde wijze wordt er geleerd over het onderwerp in 

die les. De onderwerpen in deze lessen bereiden de leerlingen voor op het 

tweede deel, het eigen onderzoek. Tijdens het eerste thema gingen de 

leerlingen onderzoek doen naar hun eigen wereldster. Daarbij moest het 

levensverhaal van de wereldster onderzocht worden. Dit werd uiteindelijk aan 

elkaar gepresenteerd op een manier die de leerlingen zelf hebben gekozen. 

Zo hebben een aantal leerlingen een PowerPoint presentatie gemaakt, terwijl 

andere leerlingen een muurkrant hebben gemaakt.  

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Vrijdag 4-11- 2022 volgende nieuwsbrief 25 november  

Maandag 7 november, gastles mediawijsheid in de bovenbouw 

Maandag 14 november, gastles mediawijsheid in de bovenbouw 

Dinsdag 22 november, theaterbezoek middenbouw 

Maandag 28 november, zakelijke ouderavond 
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PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

We hebben veel over verschillende wereldsterren 

(zoals onder andere Johan Cruijff, Vincent van 

Gogh, Anne Frank en Anky van Grunsven) geleerd, 
maar ook veel geleerd over de manier van 

presenteren. Zo zijn we erachter gekomen dat je 

veel informatie nodig hebt om een presentatie 

over iemand te geven (wat soms best lastig is) en hebben we het gehad over 

de opbouw van een (PowerPoint)presentatie. 

Na de vakantie zijn we gestart met het tweede thema: ‘Stem op mijn partij.’ 

Hierin gaan de leerlingen in tweetallen een politieke partij oprichten, waarin 

in hun partijprogramma het oplossen van een wereldprobleem centraal zal 

staan. 

De week van de mediawijsheid         

In de bovenbouw worden 2 gastlessen gegeven over dit onderwerp. Tijdens 

de eerste les staat de stelling ‘Like en volgers zijn slecht voor kinderen’ 

centraal. In de tweede les wordt samen antwoord gegeven op de vraag: 

“Hoe zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort online?”  

Het doel van deze lessen is kinderen bewust te maken van het effect van 

likes, volgers en de cancelcultuur. Dat doen we door ze bewust te laten 

nadenken over dit onderwerp en een discussie hierover uit te lokken met 

behulp van de aanpak van Stichting Discussiëren Kun Je Leren.  

 

Schoolfruit                                      

Op woensdag krijgen de leerlingen een komkommer. Deze keer een klasse II 

komkommer. Klasse II groente- en fruitsoorten hebben een cosmetische 

afwijking, bijvoorbeeld een afwijkende vorm of een plekje. Dit sluit mooi aan 

bij de klimaatweek. Op donderdag eten de kinderen een stuk banaan en op 

vrijdag is er een (hopelijk sappige      ) peer voor de kinderen. 

 
 


