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KUNSTPIET LOGEERT OP DE OPBOUW
Dinsdagochtend werden we blij verrast met het atelier van kunstpiet in de hal. In de nachten
dat hij niet het dak op hoeft kan hij zich creatief uitleven en nog wat uurtjes slapen.
Gisteren hebben de kinderen een brief gekregen van kunstpiet waarin hij vertelt dat ze vrijdag allemaal hun schoen mogen zetten, jippie!
Wij wensen kunstpiet veel plezier bij ons op school!

BEZOEK PHILIPSMUSEUM
Deze week gaan de groepen 5 op bezoek bij het Philipsmuseum in het centrum van Eindhoven. Gisteren is groep 5a aan de beurt geweest en vrijdag 23 november gaat groep 5b. Hierbij willen we de ouders, die rijden en een groepje begeleiden, alvast bedanken.
In het Philips museum krijgen we een fascinerend beeld van de wijze waarop het bedrijf zich
van een kleine gloeilampenfabrikant tot een groot wereldconcern heeft ontwikkeld. Vanaf
de start van de onderneming in 1891 tot en met de innovaties van morgen. Het is de ideale
locatie om kinderen op een leuke manier in aanraking te laten komen met cultureel erfgoed,
wetenschap en techniek.
De activiteit “En toen was er licht” is een interactief programma, waarbij de kinderen in kleine groepjes proefjes doen om meer over licht te leren. Licht kent heel veel eigenschappen
die de leerlingen gaan onderzoeken.

GROEPEN 7 EN 8 – MEDIAMASTERS
Kinderen groeien op in een wereld vol media. Dit betekent niet dat zij ook wijs met media
om kunnen gaan.
In de week van 19 t/m 23 november is het de Week van de Mediawijsheid! De groepen 7 en
8 doen hier aan mee door middel van het online programma ‘MediaMasters’.
De leerlingen worden uitgedaagd om kinderen van MediaMasters te helpen bij hun spannende mediawijze missies. Deze missies worden in en rondom de school uitgevoerd.
MediaMasters brengt het gesprek op gang over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, privacy en online gedrag.

WIJZIGING VERGADERDATA OR en MR
De OR vergadert i.p.v. 10 december´18 en 18 februari´19 op maandag 28 januari 2019.
De MR vergadert i.p.v. 26 november´18 en 10 december´18 op maandag 3 december´18.
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VOORSTELLEN
Mijn naam is Maritio, ik ben 27 jaar oud en ik werk 6 jaar bij de Nationale Politie. Sinds 1 november 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de Politie Eindhoven in de functie van wijkagent. Ik ben wijkagent van de volgende wijken: Jagershoef, Prinsejagt, Driehoeksbos en het
sportcomplex Eindhoven Noord.
Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Ik probeer zoveel als
mogelijk herkenbaar en aanspreekbaar te zijn in de wijk. Mijn doel is om krachten te bundelen en samen met burgers en ketenpartners te streven naar een veilige en leefbare wijk. De
bewoners van mijn wijk kunnen met structurele problemen of wijk gerelateerde vragen bij
mij terecht. Veiligheid is iets waar wij met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.
Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van mijn werkzaamheden? Volg mij via mijn Instagram account: @ wijkagentmaritio_eindhoven
Ik ben te bereiken via het algemene politie telefoonnummer: 0900-8844. Of u kunt gebruik
maken van het contactformulier op politie.nl. Bel bij spoedgevallen altijd 112!

BEZOEK EXPOSITIE ROBOT LOVE
De groepen 7 bezoeken op woensdag 21 en 28 november de expo
Robot Love. Robot love is een interactieve expo experience over de
liefde tussen mens en robot. Meer dan 50 kunstenaars, ontwerpers
en wetenschappers stellen de vraag of robots in staat zijn tot liefde. En of jij van ze kunt houden. Wandel door het bijzondere gebouw en ontdek wat jij nu écht voelt, denkt en vindt van de invloed
van techniek en innovatie op onze maatschappij. Een groot aantal
werken is speciaal voor Robot Love gemaakt.
Naast het bekijken van de expositie gaan we aan het werk met het
maken van een eigen fantasierobot.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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