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Kort nieuws
-

5 december Sinterklaas
12 december staken
18 t/m 22 december Sancta Lucia week op school
22 december om 8.00 uur Sancta Lucia viering in het kerkje van Zandeweer.

Schoen gezet
De kinderen werden vrijdag 1 december verrast met een cadeautje in de schoen. We zijn benieuwd wat voor
monstertjes uit de eieren kruipen.

Schoen gezet in 3/4, met eigen gebakken
pepernoten voor Zwarte Piet en Sinterklaas.

Glazen potjes sparen
Het Sinterklaasfeest is nog in volle gang, maar we willen u graag vragen alvast glazen potjes te sparen voor de
kerstviering op 22 december. Daarmee kunnen we tijdens Sancta Lucia het pad naar de ingang van de kerk
mooi verlichten.

Santa Lucia week
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben we een bijzondere week op school. De leerlingen oefenen
dan allemaal heel hard voor de Sancta Lucia viering op vrijdag 22 december. Op donderdag wordt er eten
gemaakt voor het ontbijt van vrijdag ochtend en op maandag, dinsdag en woensdagochtend worden er
workshops georganiseerd. Enkele leerlingen van het HHC verzorgen een workshop bij groep 1/2. Dat is tegelijk
hun examenopdracht.
We houden u via mail op de hoogte over het programma en andere bijzonderheden.

Staken dinsdag 12 december
Morgen loopt het ultimatum van de bonden naar de minister af. Hij heeft al een voorzet gegeven: er komt
geen cent bij voor de salarissen voor de leerkrachten. Dat betekent dat er (net als in de vorige nieuwsbrief
stond) zeer waarschijnlijk gestaakt gaat worden op 12 december. Dan zijn alle scholen van Lauers en Eems
weer gesloten.
In de loop van de week komt er een officiële bevestiging per mail.
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Foto’s op de webiste
Wist u dat er foto’s staan op de website? Op de website van de school zetten we zo nu en dan nieuwe foto’s
van gebeurtenissen op school. Door in te loggen op de website www.odbsnijenstein.nl kunt u deze bekijken.

ICT
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een
belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..

Creatief met de app Quiver: breng een kleurplaat tot leven

Wilt u in de vakantie samen met uw kind(eren) eigentijdse nieuwjaarswensen maken ?
Dan is de app Quiver iets voor u!
Kort gezegd: Door het kleuren van een kleurplaat via de app Quiver kunt u met de app de kleurplaat tot leven
brengen. De app is gratis en beschikbaar voor iPad , iPhone, Android tablet of phone.
Vanaf de site http://www.quivervision.com zijn nog meer kleurplaten te vinden voor deze app.
Via het menu op de tablet kun u van het verrassende effect een filmpje maken en delen met uw familie en
vrienden via What’s app of Facebook ,Instagram etc.
Bovenstaande is een voorbeeld van Augmented Reality : aan wat u ziet wordt ( via de app) een virtuele laag
toegevoegd en geeft verrassende effecten.
Stappen:
1. Download de app QUIVER
2. Klik na het openen van de app op het icoon met het boekje
3. Kies een kleurplaat en print die ( in het mapje quiver starter is de
kleurplaat met de vuurpijlen te vinden). Kleuren maar!
4. Open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de vlinder
5. Blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een rood, daarna
een groen scherm verschijnen (soms duurt dit eventjes om te laden)
6. Klik via het touchscreen op de onderdelen van de kleurplaat !!
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https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ ( korte uitleg en voorbeeld)
Wij wensen u een hele fijne, creatieve kerstvakantie en een fantastisch 2017 !!
Redactie ICT-werkgroep L&E

Verjaardagen
5 december
7 december
15 december

Sam Weidema
Calvin ten Hove
Anna Maria Bareveld
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