Lijster kids…
Sinterklaas door Melika
Het was een gezellige dag en de
gang was versierd met sinterklaasslingers. Het was jammer dat Sinterklaas en zijn pieten niet in de klassen mochten vanwege corona.
Er waren heel veel leuke surprises
en cadeautjes.

Robotles door Jouad
Dinsdag 7 december kwamen de robots. Er was 1 robot die heette Nao.
Hij kon dansjes, hij kon niezen en hij
kon een “dis” maken. Hij was dom,
maar wij moesten sommen zeggen,
met het antwoord...we gingen die
met een app op de computer programmeren. Zo werd Nao dus een
slimme robot.

Hiro door Nahawand
De Hiro-les is een les wat kinderen krijgen in alle groepen. Met de Hiro-les leer
je respect, vertrouwen en met elkaar
om gaan. Er zitten vooral hele leuke
spelletjes bij, zoals blind verstoppertje,
daar leer je elkaar vertrouwen.
Er zitten ook buitenspelletjes bij, maar
we doen nu vooral in de klas de Hiroles, want buiten vriest het van de kou.
De klassen doen meestal 2-3 keer per
week een Hiro-les.

Lijster kids…
Bezoek JFC door Shahed
Vrijdag 19 november brachten gr
7/8 een bezoekje aan het JFC. Toen
we binnenkwamen gaf een meneer
iedereen een tas met een notitieboekje en een pen erin. Het was gezellig en heel leuk. Het ene groepje
kreeg scheikunde, economie en het
andere groepje kreeg gym en Nederlands. De docenten waren heel lief
en tijdens de les kregen we wat lekkers. We zagen veel andere leuke scholen.

Corona door Justin
Sinds de persconferentie op 26 November moeten de bovenbouwkinderen mondkapjes op wanneer,
ze in de hal lopen, of in contact komen met een andere klas. In de klas
mag je mondkapje af, tijdens de
pauzetijd geldt dit ook. De school
biedt ook mondkapjes aan in de hal
voor kinderen die het vergeten zijn.
We kregen ook 2 zelftesten van de
school, het is niet verplicht maar wel
een advies van de school, dus een
zelftest doen is de beste optie.

Paarse Vrijdag door Munira
Op Paarse Vrijdag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht
wie je bent en ongeacht op wie je
verliefd bent. Paarse vrijdag is elk
jaar op de tweede vrijdag van december. Dit jaar valt het op 10 december. Als je meedoet aan Paarse
Vrijdag kun je ook je kleding helemaal paars maken. Sinds 2012 zijn
basisscholen verplicht om aandacht
te besteden aan Homo en Lesbian,
dus Paarse Vrijdag!

