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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Gelukkig blijven de scholen voorlopig open! Wat fijn om in deze tijd ook goed nieuws te kunnen
delen. Dankzij de flexibiliteit van alle betrokkenen, vinden de kind-ouder-leerkracht-gesprekken
met digitale verbindingen plaats i.p.v. op school. Dat is voor iedereen anders en minder ideaal
dan dat we elkaar echt ontmoeten, maar het is beter dan geen contact. We streven ernaar alle
kinderen zo goed mogelijk door deze periode te helpen en het is fijn en belangrijk voor de
kinderen om daarover af te stemmen.
De informatieavonden van het voortgezet onderwijs worden digitaal georganiseerd. De ouders
van groep 8 hebben hierover informatie ontvangen.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de volgende regel “We helpen elkaar” centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

NIEUWE BAAN MENEER STIJN
Meneer Stijn heeft per 1 januari een nieuwe baan als directeur op een basisschool
in Gastel. Wij feliciteren hem van harte met deze mooie stap, maar vinden het
uiteraard jammer dat hij ons gaat verlaten! De groep van meneer Stijn wordt
overgenomen door juffrouw Milou. Zij komt binnenkort terug van haar
zwangerschapsverlof en kent de kinderen van deze klas al goed. Intern vinden er
hierdoor nog een paar wisselingen plaats. We informeren u daarover zodra alles
duidelijk is.
WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leerzaam
en vooral positief mediagebruik. Kinderen komen al vroeg in
aanraking met social media. Tijdens deze week gaan we met de
kinderen van groep 7 en 8 de wereld van de social media verkennen.
Ze leren omgaan met de leuke dingen van alle social media maar ook
leren ze over de gevaren en vervelende dingen hiervan. In 2020 draait
de Week van de Mediawijsheid om media & gezondheid. Online media
bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook veel van je vragen. In de Week kun je zelf
uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is
voor iedereen anders. Waar voel jij je goed bij?
Tijdens deze week doen we mee met MediaMasters onderwijs. Spelenderwijs
maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. Door
het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.
Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws?
Leerlingen gaan samen in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en
bundelen hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.
De landelijke wedstrijd bestaat uit vijf MediaMissies, inclusief de finale. Dit jaar hebben klassen
zeven schooldagen de tijd, dus twee dagen extra, om de vijf missies te spelen. De speldag
bestaat uit een filmaflevering, klassikale vragen en opdrachten op het digibord. Thuis kunnen de
leerlingen extra bits verdienen voor de klas door het maken van leuke opdrachten op
MediaMasters Extra. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. sociale media, nepnieuws,
informatievaardigheden, veilig internet, cyberpesten, vloggen en privacy.

KIND-OUDER-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Deze en de volgende twee weken voeren de leerkrachten met alle kinderen
en hun ouder(s) een kind-ouder-leerkracht-gesprek. Door de coronarichtlijnen
gebeurt dat door te (video)bellen. De leerkracht belt naar u op de tijd waarop
het gesprek is ingepland. Verzoek aan ouders om dat telefoontje af te
wachten. Als veel ouders tegelijk naar school zouden gaan bellen, raken de
lijnen overbezet.

PARKEREN EN VEILIGHEID VOOR KINDEREN
Voor de ingang van de speelplaats is een stopverbod voor verkeer. We zien
helaas dat ouders en verzorgers toch op die plek stoppen met hun scooter of
auto. Dit belemmert kinderen die willen oversteken om dit veilig te doen. Ook
fietsers die daar het trottoir op komen en naar de speelplaats gaan, missen
hierdoor het overzicht. Daarom een vriendelijk en dringend verzoek, om ten
behoeve van de veiligheid van onze kinderen elders in de straat te stoppen en/of
te parkeren.

SCHOOLFRUIT
Vanaf woensdag 11 november ontvangen we een half jaar lang
gratis schoolfruit voor alle kinderen. Dit betekent dat de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen fruit mee hoeven te
brengen. Op dinsdag plaatsen we een bericht op de schoolapp,
website en op Facebook met het fruit dat geleverd wordt. Het fruit
wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Kinderen worden op
deze manier gestimuleerd om voldoende fruit te eten en nieuwe
smaken te proeven. We vinden het super dat een aantal ouders
op deze dagen het fruit komt snijden en verdelen!

