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Bibliotheek Op School
Dinsdag 5 oktober hebben we de Bibliotheek op School officieel geopend.
In alle groepen werd een praatje gehouden, voorgelezen en mocht een
leerling een lintje doorknippen. We zijn bijzonder trots dat we als eerste
school in Beverwijk de samenwerking met de Bibliotheek IJmond Noord
starten met als doel het leesplezier bij kinderen te vergroten. Hoe meer
plezier kinderen in lezen hebben hoe meer ze zullen gaan lezen, hoe beter
ze gaan lezen! Na de vakantie zullen we u uitgebreid informeren over dit
programma op de Zeester en hoe dit in de praktijk op school wordt
uitgevoerd.
Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Donderdag 7 oktober hebben we met alle kinderen op het plein de
Kinderboekenweek officieel geopend. Alle leerkrachten waren verkleed en
de kinderen mochten raden welk beroep er door leerkrachten werd
uitgebeeld. Tijdens de Kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later! Op de vraag “Wat wil je later worden?” wordt
meestal een beroep als antwoord gegeven. In het prachtige boek “De
jongen, de mol, de vos en het paard” van Charlie Mackesy stelt de mol een
vraag aan de jongen:

“Wat wil je later worden?”

Studiedag Techniek

vroeg de mol.

Kennemercollege
Doe-middag

“Lief!”

antwoordde de jongen.
Een briljant antwoord waar jong en oud urenlang over kunnen filosoferen.
Vooral over de vraag HOE je lief kan worden!

Ouderraad zoekt versterking

De Ouderraad heeft vorige week weer in school kunnen vergaderen. Wat
was het fijn om elkaar weer te ontmoeten en we hebben er zin in om met
het onderwijsteam activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis en de sportdag te
organiseren. We hebben afscheid genomen van enkele ouders, waardoor we
graag weer wat nieuwe moeders en vooral vaders willen verwelkomen. Lijkt
het je wat om de Ouderraad te versterken? Stuur een mail naar:
ouderraad@de-zeester.nl. Voor meer informatie kun je ook eerst contact
opnemen met de voorzitter, Annemiek Jansen: 06-120 453 49. Mocht je
geen tijd hebben voor de Ouderraad, maar wel om bijvoorbeeld een paar
uur te helpen bij het versieren van de school voor de sint- of
kerstactiviteiten, of lijkt het je leuk om je in te zetten voor bijvoorbeeld een
activiteit als de sportdag of avondvierdaagse, dan kun je je ook aanmelden!

Studiedag Techniek
Tijdens de studiedag kregen we een kijkje in de toekomst van het kind. Welke nieuwe beroepen komen er aan,
welke beroepen zullen verdwijnen en met welke opleiding ben je het beste voorbereid op de toekomst? Een ding
is zeker: als je voor techniek en technologie kiest, zit je altijd goed! Ook werd heel duidelijk, dat techniek allang
geen vak meer is voor alleen maar jongens, maar zeker ook voor meisjes. Tijdens de Techport Technologie Week
is aan leerlingen, leerkrachten én ouders getoond hoe divers het werken in de techniekwereld is. Niet meer alleen
werken in de bouw, installatie- of autotechniek, maar steeds meer verfijnde techniek. Tijdens een rondleiding op
de Technische school Velsen werden we geïnformeerd over de nieuwste opleidingen. Zeer interessant om te zien
hoe de leerlingen van nu zich verdiepen in de techniek van robotica, leren programmeren en werken met Virtual
Reallity brillen. Naast de vele informatie die we kregen mochten we ook zelf aan de slag en van hout een tol
maken! De ervaring om met een VR -bril op binnen een minuut naar Londen, Parijs en een tropisch oerwoud te
reizen of een rit in een waanzinnige achtbaan te maken was spectaculair.

Kennemercollege: Doe-middag Techniek
Deze week is de week van de Technologie, een week die mooi is gestart met de opening van ons Techlab. Verder
natuurlijk de PET die donderdag en vrijdag heeft plaatsgevonden in sporthal de Walvis. Aansluitend is er op
woensdag 13 oktober een doe-middag voor leerlingen van 7 en 8 die geïnteresseerd zijn in techniek en
technologie en kennis willen maken met de mogelijkheden die onze school biedt. Aanmelden is heel eenvoudig
via:
https://beroepsgericht.kennemercollege.nl/doemiddag-techniek
Belangrijke data
Week 41
Kinderboekenweek t/m 15 oktober
18 oktober
Herfstvakantie t/m 24 0ktober
25 oktober
Studiedag – alle kinderen vrij

