Aan de ouders/verzorgers,

Locatie Wommels
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Vandaag is de laatste schooldag voor de herfstvakantie.
De eerste periode van het schooljaar is alweer achter de
rug. Een periode met o.a. de Gouden Weken, de
Kinderboekenweek, het GVA-tje, omgekeerde
oudergesprekken etc.
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De laatste week hebben we het in de groepen gehad over
de verschillende manieren van ‘slim’ zijn.
Na de herfstvakantie gaan we het hebben over ‘krijgen’.
In dit thema worden de kinderen zich bewust van de
impact die het krijgen (of juist niet krijgen) van dingen
kan hebben op je leven. Zij stellen zich de vraag in
hoeverre dit (niet) krijgen bijdraagt aan het levensgeluk
van mensen.
De verhalen van Naäman spelen een grote rol tijdens deze
weken. Naäman is een man uit het leger met aanzien en
gezag en die niet wacht tot hij wat krijgt, maar het
gewoon pakt. De gevolgen voor Naäman zijn groot.

Met vriendelijke groeten,
Jappie Groeneveld
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Bloembollenactie School in bloei
De bloembollenactie ‘School in bloei’ heeft ruim € 2600 netto opgebracht voor het
schoolplein. We willen alle kinderen en ouders enorm bedanken om dit te realiseren.
Op 26 oktober komt de pleincommissie weer bij elkaar om verdere plannen te
ontwikkelen. We hopen dat we dan ook antwoord op onze brief hebben gehad van de
gemeente.

Verkeerscommissie
Vandaag hebben de ouders van de Verkeerscommissie de fietsenkeuring gedaan bij de
groepen 3 t/m 7.

De fietsen zijn o.a. gecontroleerd op remmen, verlichting en bel.
Bijna alle fietsen zijn goedgekeurd! Goed om te zien en te horen dat de kinderen veilig
op de fiets naar school gaan.

Nationaal schoolontbijt
Op donderdag 4 november doen we als school weer mee aan het nationaal schoolontbijt.
De kinderen krijgen dan brood etc. op school. Graag de kinderen een bord, beker en
bestek meegeven! U ontvangt nog een herinnering en een begeleidende ouderbrief.
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Nieuws uit groep 8
Vorige week woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Dit jaar ging
dit over: Worden wat je wil! De opening op 6 oktober was zeer geslaagd, ook voor groep
8.

In de klas hebben we een reactiespel over beroepen gespeeld, ook hebben we in de
groep en drama les gehad over het uitbeelden van beroepen, pantomime.

Elke leerling heeft een A4 gemaakt over het beroep wat hij/zij later wil uitoefenen. Dit
is op de afsluiting van de KBW op 14 oktober aan meester Jappie overhandigd. Groep 8
heeft zich hierbij onder andere verdiept in de eigenschappen die nodig zijn voor het
beroep, de opleiding en waarom ze het eigenlijk zo leuk lijkt om dat beroep later te gaan
uitvoeren.

Ook hebben we bezoek gehad van een advocate die ons met het boek ‘De
Zweetvoetenman’ van alles heeft verteld over het recht. Dit was reuze interessant! Kun
je berecht worden voor zweetvoeten of het terug stelen van je eigen fiets? Mag je
iemand een knal verkopen? Hierover hebben we het gehad in de groep. Daarnaast
hebben ze geleerd hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat en wie er allemaal aanwezig
zijn.
Een week waarin we veel hebben geleerd over allerhande beroepen.
Voor nu wensen we iedereen een hele goede en welverdiende herfstvakantie toe!
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Ontruimingsoefening
Op vrijdag 1 oktober hebben we een ontruimingsoefening gedaan op school. Ieder jaar
organiseren we dit een keer in het na- en voorjaar op school, zodat de leerkrachten en
leerlingen weten wat de procedure is. We oefenen dan de looplijnen voor de kinderen,
naast wie ze moeten staan, waar ze moeten staan op het plein en vooral om rustig te
blijven en niet in paniek te raken.

Voorleeswedstrijd
Op dinsdag 12 oktober heeft de Voorleeswedstrijd voor groep 7/8 plaats gevonden in de
gymzaal van school. Kinderen uit de groepen 7/8 die graag mee wilden doen, hebben daar
hun boek gepresenteerd en een stuk voorgelezen. Er deden maar liefst … leerlingen aan
mee die hun boeken op een geweldige manier presenteerden. Het publiek bestond uit de
leerlingen van de groepen 6/7/8. Een jury, bestaande uit 3 leden, heeft daarna de
winnaar uitgezocht.
De winnares is Nynke Visser uit groep 7 geworden. Zij zal de school verder
vertegenwoordigen.
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Afsluiting Kinderboekenweek
De afgelopen twee weken zijn de kinderen in alle groepen druk bezig geweest met het
thema “Worden wat ik wil”. Een prachtig uitgebreid thema waar we vele beroepen,
sporten en talenten voorbij hebben zien komen. Ook de vlogs van ouders van diverse
kinderen over hun werkzaamheden en beroepen waren prachtig.
Gisteren hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met boekenmarkt in de
middenruimte, waar iedere leerling één of meer boeken uit kon zoeken en een slotdans
van de leerlingen van groep 1/2 en groep 8 op het plein. Groep 8 heeft het aan het eind
van de dag ook nog laten zien aan de ouders/oppassers die de kinderen haalden.

Leerlingentelling 1 oktober
Ieder schooljaar moeten wij op 1 oktober doorgeven hoeveel leerlingen er op
school zitten. Dit jaar zaten wij op 184 leerlingen, waarvan 170 leerlingen in
Wommels en 14 leerlingen op de locatie in Spannum zitten. Het aantal leerlingen
bepaald de fte (is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek.)
voor het volgende schooljaar, dus hoeveel personeel je in kunt zetten.
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* Agenda:

* 15 oktober:
* 16-24 oktober:
* 4 november:

Fietskeuring
Herfstvakantie
Nationaal schoolontbijt

Foto’s op www.itfunemint.degreiden.nl of www.facebook.com

Kinderen en social media: zes handige tips om ze bewust
ermee om te leren gaan!

Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Whatsapp en nog zoveel andere kanalen: kan jij je nog een
leven zonder social media voorstellen? In de moderne samenleving lijkt het onlosmakelijk met onze
levens verbonden te zijn. Het is daarom ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat onze kinderen
opgroeien met deze kanalen en het snel veranderende medialandschap. In deze blog delen we zes
handige tips om kinderen bewuster met social media om te leren gaan.
Tip 1: Begin tijdig met de voorlichting
Kinderen maken op steeds jongere leeftijd kennis met social media. Het is beter om je kind tijdig uit
te leggen wat social media zijn en waar ze op moeten letten bij het gebruik, zodat ze weten wat ze
doen. Leg uit dat het niet verstandig is om belangrijke informatie zoals adres- of bankgegevens te
delen met wildvreemden, en dat niet iedereen de beste bedoelingen heeft.
Tip 2: Maak duidelijke afspraken over social media
Hoe lang mag je kind social media gebruiken, en op welke tijden? Het is belangrijk om hier duidelijke
afspraken over te maken. Bijvoorbeeld tijdens ontbijt, lunch en diner geen mobiele telefoon aan
tafel. Geef zelf daarbij absoluut het goede voorbeeld door niet elke keer op je telefoon te zitten.
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Tip 3: Maak zaken bespreekbaar
Leg je kind uit dat hij of zij altijd naar jou toe kan komen, als er wat geks gebeurt op social media.
Probeer niet krampachtig de controle vast te houden, maar vertrouw erop dat je kind ook verstandig
genoeg is.
Tip 4: Praat met andere ouders
Twijfel je of je het wel goed aanpakt? Praat eens met andere ouders over het social media gebruik
onder kinderen. Hoe pakken zij het aan? En wat vertellen hun kinderen over wat er op social media
speelt?
Tip 5: Geef het goede voorbeeld!
Als ouder ben je een groot voorbeeld voor je kind. Geef het goede voorbeeld als het gaat om social
media en ga dus zelf ook bewuster om met wat je doet en plaatst.
Tip 6: Mediawijsheid
Er zijn vele opties om het internetgebruik bij kinderen te limiteren, hoe je dit kunt aanpakken en op
de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen op social media adviseren wij de website van
Mediawijsheid.
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