Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 5

Agenda
-Woensdag 4 november
-Atelier ronde 2, workshop 2 groep 3-4
-Atelier ronde 2, workshop 1 groep 1-2
-Vrijdag 6 november
-Atelier ronde 2, workshop 2 groep 5-8
-Maandag 9 t/m vrijdag 13 november
-Week v.d. mediawijsheid
-Woensdag 11 november
-Stichtingsdag Innerwaard (studiedag)
vervalt, kinderen gewoon naar school
(zie eerdere bericht hierover)
-Atelier ronde 2, workshop 3 groep 3-4
-Atelier ronde 2, workshop 3 groep 1-2
-Vrijdag 13 november
-Atelier ronde 2, workshop 3 groep 5-8
-Nieuwsbrief 6 wordt verstuurd

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“ Wie rent hierbinnen moet opnieuw beginnen!”.
De week erna is dat: “Gaat de bel, dan stopt het
spel”
Bijlagen:
-Geen

Geachte ouders/verzorgers,
Afgelopen week zijn juf Saskia Boone, Juf Maaike en juf Wieneke gelukkig weer
gestart. Zij waren helaas afwezig en ziek door het coronavirus, maar zijn dus gelukkig weer op school, al is het nog wel met beperkte energie waardoor we nog
met ‘back-up’ werken voor deze juffen.
Dat zal in elk geval ook de komende week nog zijn. Juf Diana is er dus maandag
en dinsdag nog voor groep 4 en juf Maicke zal in elk geval woensdag en donderdag in groep 7 zijn.
Helaas heeft juf Janine in de herfstvakantie ook klachten gekregen en bleek zij
besmet te zijn met het coronavirus. Juf Janine heeft tot op heden gelukkig milde
klachten. Ook hierover hebben we natuurlijk contact met de GGD. Omdat zij in
haar besmettelijke periode niet op school is geweest, hoefden hier verder geen
specifieke brieven vanuit de GGD over verstuurd te worden. Natuurlijk zijn wel
de ouders van groep 1/2C op de hoogte gesteld. Volgende week wordt juf Janine in elk geval nog vervangen worden door juf Myrna van onze invalpool.
Het coronavirus blijft helaas voorlopig nog wel even voor aangepaste maatregelen zorgen, ook binnen ons IKC. We hebben binnen onze stichting besloten om
over te gaan op een dringend advies voor het dragen van mondkapjes voor ouders (die bijvoorbeeld voor een gesprek wel op school komen) én alle externen
bij het rondlopen op de gang. Oudercontact blijft natuurlijk voornamelijk telefonisch/via de digitale weg plaatsvinden.
Mocht u wel voor een gesprek op school uitgenodigd zijn, dan verzoeken we u
dus op de gangen het mondkapje te dragen. Tijdens het gesprek hoeft dit niet,
maar houden we ons natuurlijk wel aan de 1,5 meter afspraak.
Week van de mediawijsheid (6 tot en met 13 november)
Net als voorafgaande jaren doen we ook dit jaar mee aan de landelijke week van
de mediawijsheid. Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt
van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om
contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
Mediamasters
De groepen 7 en 8 zullen het spannende online spel Mediamasters spelen.
Meer informatie daarover vindt u op https://www.mediamasters.nl

Een nieuwe verstopplek op school

I

Nationaal Mediapaspoort
De groepen 4 t/m 6 volgen lessen van het nationaal mediapaspoort. Een doorlopende leerlijn over Mediawijsheid. Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds
moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het
betekent dat de jeugd steeds jonger zelfstandig beslissingen moet nemen over
bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar
ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Meer
informatie vindt u op https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders

Rol van ouders
Vindt u het als ouder ook belangrijk uw kind mediaopvoeding mee te geven, maar weet
u niet zo goed waar u begint? Op https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant staan
tal van handige links en speciale activiteiten . Op de site www.mediawijsheid.nl vindt u
tips om in gesprek te gaan met uw kind en achtergrondinformatie over mediaopvoeding. Ook op de site www.mediaopvoeding.nl vindt u veel tips en informatie over mediaopvoeding.
Tot slot
Er is ook dit jaar een ouder-kind vragenlijst beschikbaar die u samen met uw kind kunt
invullen. Dit geeft u op een speelse manier de gelegenheid om met uw kind in gesprek
te gaan over mediagebruik. De ouder-kind quiz is via de onderstaande link te bekijken:
www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz
Gitaar leraar gevraagd
Van tijd tot tijd wordt mij gevraagd of ik een gitaarleraar weet. Tot nu lukte het steeds
om kinderen door te verwijzen. Echter de gitaarleraren die ik ken zijn er mee gestopt.
Weet iemand een gitaarleraar? Zou u mij dan de naam en de gegevens willen doorgeven? Mijn mailadres is: w.schuurman@bsdebrug.nl
Alvast bedankt voor de moeite,
Willem Jan
Oproep
in de groepen 1-2 zijn wij op zoek naar verschoonkleding bij ‘plasongelukjes’
Wie kan ons hieraan helpen? U mag ze op school afgeven.

De rode loper (t/m 13 november a.s.)
Het is weer even geleden, maar natuurlijk zijn er ook de afgelopen periode weer een
heel aantal kinderen gestart binnen ons IKC.
In onze peutergroep zijn de afgelopen periode gestart; Ali Oskara, Djano Bosman,
Ben Bisselink, Maha Shatara, Noor klifman, Martijn Westra, Def van Mierlo, Liam Terhaerdt, Mare Wigman, Raf Leemans, Robin Bloem en Yaylino Kateman.
De afgelopen periode zijn Maxx Dorland, Jens Bisseling en Donna Meijer over de rode
loper naar de kleuterklas gekomen. Yara Diepenbroek start de komende periode.We
wensen al deze kinderen én hun ouders/verzorgers natuurlijk een super fijne tijd toe!

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,
Hartelijke groet, Stefan de Jonge

II

Jarigen 31-10-2020 t/m 13-11-2020

Okt Jarigen

Groep

31

Emre Güçlü

8A

31

Jessy Neymann

1-2A

Nov Jarigen

Groep

2

Mads Bloemberg ( 3

3

Farah Ouali

1-2A

7

Giovanni Gielens

1-2B

7

Tiara Martina

7

8

Liam de Mey

6

10

Atalay Mermer

1-2C

