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HET RIDDERSPOOR
Jaargang 23 // nummer 6 //
Datum
20 nov.
20 en 22 nov
26 nov
27 nov
30 nov.

16 november 2018

Agenda
Oudergesprekken groep 1-2 /4/ 5/ 6/ 7/ 8
Oudergesprekken groep 3
Schoen meenemen
MR-vergadering
Nieuw Ridderspoor

Rust in de school
Vanaf de herfstvakantie komen de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 alleen naar
binnen. Groep 3 leerlingen mogen nog naar binnen gebracht worden tot aan de
kerstvakantie. In de school merken wij dat er meer rust is gekomen en dat de lessen op
tijd kunnen beginnen. Wij willen u bedanken voor de medewerking.

Nieuwe boeken
Donderdag 18 oktober
hadden we een
boekenmarkt. Tijdens
deze markt werden er ook
armbandjes en kaarten
verkocht die door de
leerlingen waren
gemaakt. De opbrengst,
aangevuld met enkele
donaties van ouders
leverde een mooi bedrag
op.
Hiervan hebben we deze
boeken kunnen kopen,
Super bedankt allemaal!

First Lego League / groep 7
Op 30 november zal groep 7 deelnemen aan de wedstrijden van de First Lego League.
De FIRST® LEGO® League is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15
jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken
aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen
aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen
werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te
vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales.
Er zijn vier onderdelen die worden beoordeeld door de jury:
- Project
- Robotwedstrijd
- Robotontwerp & programmeren
- Core Values
Het thema van de Challenge is iedere jaar anders. Binnen het thema ga je op zoek naar
problemen en gelijktijdig ook naar kansen die zich binnen dit gebied bevinden.
Vervolgens ga je met je team aan de slag om met een vernieuwende oplossing te komen.
Deze oplossing deel je met mensen en organisaties in je eigen omgeving. Dit proces en
resultaat presenteer je aan de jury tijdens de wedstrijd. Dit jaar is het thema 'de ruimte'
en hebben de leerlingen gekozen voor het probleem; ruimteafval. Door de leerlingen van
groep 7 wordt er op dit moment hard gewerkt aan de Lego League. We kijken uit naar de
finale op 30 november.

Social Schools
Sinds de herfstvakantie maken wij op school gebruik van Social Schools; dit is de
opvolger van digiDUIF. Berichten die wij sturen via Social Schools kunt u op drie
manieren lezen:
1.
2.
3.

Door in te loggen in Social Schools (via http://app.socialschools.eu) en daar de
berichten te lezen.
Met e-mail (op het mailadres dat u hebt ingesteld in Social Schools)
Via de gratis app ‘Social Schools 3.0’
Van een aantal ouders hebben we een aantal opmerkingen terug gekregen:

•

‘Ik heb geen uitnodiging ontvangen voor de oudergesprekken’.
Toelichting: zoals we in het vorige Ridderspoor al aangaven, zijn niet alle ouders
uitgenodigd voor de oudergesprekken.

•
‘Ik probeer een account aan te maken in Social Schools maar krijg de melding dat
het e-mailadres al in gebruik is. Als ik vervolgens het wachtwoord bij die e-mailadres
opvraag dan krijg ik de melding dat het e-mailadres niet bestaat’. Toelichting:
waarschijnlijk is het betreffende e-mailadres in het verleden als tweede e-mailadres
toegevoegd in het account in digiDuif. Dit tweede adres is wel overgezet maar heeft een
onbruikbare status. Log in Social Schools in met het eerste e-mailadres dat in digiDuif
was gedefinieerd en verwijder vervolgens het extra tweede e-mailadres. Hiermee komt dit
adres vrij en kan het opnieuw worden gebruikt om een extra account aan te maken.
Nieuwe activeringscodes kunt u opvragen bij de administratie.
Hebt u verder nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar: ict.tafelronde@kpoa.nl

Sinds deze week kunt u ook onze jaarkalender inzien via Social Schools.

Sinterklaas
Morgen komt de Sint in het land! Natuurlijk vieren wij dit ook weer op school.
Aankomende maandag gaan de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 lootjes trekken. Zij
krijgen een enveloppe met € 4.00 om een cadeautje te kopen voor het getrokken lootje.
De kinderen van groep 5 krijgen een cadeautje van Sinterklaas maar trekken wel een
lootje om een surprise voor elkaar te maken. Zij hoeven dus geen cadeautje te kopen!

