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Van harte gefeliciteerd!
Datum
19 nov
25 nov
25 nov
30 nov
1 dec
2 dec

Groep
7
4
8
5
5
7

Naam
Sytse
Hugo
Loïs
Fréderique
Levi
Jayden

Leeftijd
10
7
12
8
8
11

Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe!

Lampionnenshow
Dinsdag 9 november was onze lampionnenoptocht. We willen iedereen die daaraan heeft
meegewerkt bedanken voor hun inzet. Wij hebben de optocht geëvalueerd met het team en zijn
voornemens om dit een terugkerende activiteit te laten zijn. We hebben genoten! Mocht u nog tips
hebben voor de organisatie richting volgend jaar, horen wij dat graag. Dat kan door via mijn school
een bericht te sturen naar m.vos@vog.nl (juf Marieke)

MediaMasters
De groepen 7 en 8 hebben in de week van de mediawijsheid meegedaan aan MediaMasters.
Dé serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door
het spelen van de game doen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs
om met social media, cybercriminaliteit, online pesten en gamen?

Sinterklaas
Groningen, 13 november 2020
Voor alle ouders/ verzorgers van de kinderen van IKC de Rietzee,
Het duurt niet lang meer… dan vieren wij op school de verjaardag van Sinterklaas.
Op vrijdag 3 december is het zo ver. Gelukkig ziet het er een stuk beter uit dan vorig jaar en komt
Sinterklaas weer gezellig bij ons op school. Sinterklaas heeft er nu al zin in en komt zelfs bij de
groepen 1 t/m 4 gezellig in de klas. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen, net als andere jaren,
Sinterklaas helpen door lootjes te trekken. Dit jaar hebben wij door de maatregelen nog geen grote
opening op het plein, wel hoorde ik sinterklaas zeggen dat de Pieten misschien al wel even komen
kijken voor schooltijd.
Op vrijdag 3 december moeten de kinderen net als anders, hun drinken en eten mee naar school
nemen. Daarnaast mogen de kinderen verkleed naar school.
Het Sinterklaasjournaal wordt in de meeste groepen gekeken. Thuis kunt u dit allemaal volgen op:
www.sinterklaasjournaal.nl of om 18.00 uur NPO Zapp.
Hartelijke groet,
De Sinterklaascommissie
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IPC thema’s
In de groepen wordt gewerkt aan de thema’s Speelgoed, Ik leef en De actieve planeet.
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