Straapsels
28 juni 2018
Agenda voor de komende weken
Maandag 2 juli: studiedag, alle
kinderen vrij
Dinsdag 3 juli: uitwisseluurtje 9.0010.00 uur, groep 8 vrij
Woensdag 4 juli: feestdag &
ouderbedankochtend
Donderdag 5 juli: schoolreis
Vrijdag 6 juli: laatste schooldag
Maandag 20 augustus: weer naar
school

Ouderbedankochtend
Beste ouders,
Aanstaande woensdag 4 juli hebben
wij onze jaarlijkse
ouderbedankochtend met
optredens van kinderen uit alle
groepen.
U bent allemaal van harte welkom!
Vanaf 10.15uur is de inloop met
koffie/ thee en iets lekkers,
zodat we om 10.30 uur met de
optredens kunnen starten.
U bent er toch ook bij!?

Studiedag
Aanstaande maandag, 2 juli, zijn alle
kinderen vrij in verband met een
studiedag van de leerkrachten.

Schoolreisje
Op 5 juli is het weer zover…….
We gaan op schoolreis……..
Groep 1 t/m 4 gaat naar Dippie Doe
Groep 5 en 6 naar Billy Bird
Groep 7 en 8 naar Toverland
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Vervanging juf Richelle
Na de zomervakantie wordt juf
Richelle vervangen door meneer
Mike Manders. Meneer Mike
vervangt nu in groep 8.
We wensen hem veel werkplezier
toe en we zijn blij dat we hem na de
zomervakantie weer terugzien.
Kleuters in de digitale wereld

Jonge kinderen komen
tegenwoordig veelvuldig in
aanraking met de digitale
wereld. Als ze thuis zijn, vinden ze
het heerlijk om op de tablet of
smartphone filmpjes te kijken of een
spelletje te spelen.

Slenderman, Slenderina of Granny
zijn.
Er zijn diverse gratis spelletjessites
en ook op YouTube zijn filmpjes met
deze personages te vinden. Er zit
echter geen kijkwijzer met
leeftijdsaanduiding bij de spelletjes.
Jonge kinderen hebben moeite met
het begrijpen wat ze online zien. Het
is belangrijk dat u als opvoeder uw
kind hierin begeleidt door mee te
kijken/spelen en erover te praten. Er
zijn ook technische hulpmiddelen.
Op http://www.kijkwijzer.nl/pegi/pa
ge102.html kunt u tips vinden hoe u
uw smartphone of tablet kunt
beveiligen. Ook kunt u een
YouTube-account aanmaken met de
optie ‘beperkte modus’. Dit
voorkomt dat kinderen toegang
krijgen tot filmpjes met seksuele of
gewelddadige inhoud. Het geeft
echter geen garantie voor veilig
internet. Een goede begeleiding is
daarom altijd belangrijk bij het
gebruik van media!

Op het schoolplein spelen kleuters
deze sommige ZEER gewelddadige
spelletjes of personages na. Ze
spelen bijvoorbeeld dat ze Chuckie,
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Extern nieuws

Gratis e‐books voor het hele gezin
met de VakantieBieb

Winactie
Om het lezen deze vakantie extra
leuk te maken voor de kinderen
kunnen ze kans maken op een iPad
mini. Ze hoeven alleen maar uit te
leggen wat hun favoriete e‐book uit
de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en
spelvoorwaarden op
www.vakantiebieb.nl

Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van
het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert
kinderen tijdens de zomervakantie
te lezen en biedt e‐books voor het
hele gezin. De app is te downloaden
in de App Store en Google Play Store
en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus
kunnen zowel de kinderen als hun
ouders genieten van meer dan 60 e‐
books.
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