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Na een welverdiende vakantie zijn we (bijna) allemaal weer fris en fruitig gestart. November en
december zijn gezellige, drukke maar ook spannende maanden. Beginnend met Sint Maarten, gaan
we via Sint Nicolaas naar de Kerst. Stuk voor stuk feestdagen om bij stil te staan.
Aan de lampions wordt/is al hard gewerkt.
Kunt u uw kind(eren) uiterlijk dinsdag 6 november een lampionstokje mee naar school geven (voorzien
van naam)? We zullen op donderdag 8 november Sint Maarten lopen in en om de school en daar
horen natuurlijk prachtige verlichte lampions bij. De kinderen krijgen hun lampion dezelfde donderdag
mee naar huis.
Kinderboeken-project-week
De weken voor de herfstvakantie stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema
Vriendschap bood vele aanknopingspunten. Natuurlijk is er veel aandacht besteed aan boeken, veel
voorgelezen, konden de leerlingen hun favoriete boek mee naar school nemen en daarover vertellen.
Maar er zijn ook veel andere activiteiten aangeboden. Zo hebben de leerlingen van groep 3,4,5
vriendschapsarmbandjes geknoopt, hebben alle leerlingen een wens aan de wensboom gehangen in
de middenruimte, hebben de leerlingen van groep 6,7,8 een toffe peer voor hun vriend of vriendin
geboetseerd en zijn de kinderen van groep 1,2 als puzzelstukjes aan elkaar verbonden.
Bij de Kinderboekenweek hoort de schoolvoorleeswedstrijd. Deze is gewonnen door Bente Jensma.
Zij zal de Klinkenborg vertegenwoordigen tijdens de voorrondes van de provinciale
kampioenschappen in maart.

De wensboom

Maandag 12 november margedag
Op maandag 12 november zijn alle leerlingen vrij. Het team gaat die dag aan de slag met Begrijpend
lezen (n.a.v. het door ons bezochte congres) en het nieuwe schoolplan (waarin we onze visie op
onderwijs en de ontwikkeling van de Klinkenborg 2019-2023 gaan beschrijven).
Omgekeerde oudergesprekken
In de week van 12 november willen we graag de (omgekeerde) oudergesprekken voeren. Deze
gesprekken zijn niet verplicht, maar we stellen het erg op prijs wanneer u met ons over de
ontwikkeling van uw zoon en/of dochter komt praten. U kunt zich opgeven bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren). De leerlingen van groep 6,7,8 worden samen met hun ouders verwacht bij de gesprekken.
Tevredenheidsonderzoek
Wat is uw beeld van onze school?
De basisschooltijd is een belangrijke vormingsperiode in het leven van uw kind. Hij/zij leert elke dag
zowel inhoudelijke kennis als het omgaan met sociale vaardigheden. Geen school is hetzelfde, maar
voor elk kind willen we wel hetzelfde: dat het zich optimaal kan ontwikkelen.
Om goed op de bestaande situatie in te kunnen spelen willen we graag weten hoe alle
directbetrokkenen de school ervaren. Om hier een beeld bij te krijgen op school- en bestuursniveau
organiseert schoolbestuur Lauwers en Eems voor alle scholen eens per twee jaar een
tevredenheidsenquête. Ouders, medewerkers en kinderen (groep 6-7-8) worden gevraagd hier aan
deel te nemen.
Het tevredenheidsonderzoek wordt afgenomen met een aantal doelen:
-Handvatten verzamelen voor het aangaan van een inhoudelijk gesprek;
-Voeding voor het Lauwers en Eems koersplan 2020-2024;
-Voeding voor het schoolplan 2020-2024 en het schooljaarplan 2019-2020
Vanaf 12 november kunt u deelnemen via een uitnodiging die u op uw e-mailadres ontvangt. Voor een
betrouwbaar beeld vragen we u allemaal mee te doen aan deze enquête
Speelgoed inzameling Voedselbank
Evenals vorig jaar zamelt de Voedselbank Hogeland in het kader van Sinterklaas speelgoed in voor
kinderen van gezinnen die het minder breed hebben. En ook dit jaar ondersteunen we die actie van
harte. We vragen u daarom om, wanneer u speelgoed heeft dat niet meer gebruikt wordt, dit op school
in te leveren. Dit kan in week 47, van maandag 19 tot vrijdag 23 november.
Het gaat daarbij om speelgoed geschikt voor kinderen van 0-12 jaar, dat heel, compleet en schoon is.
In verband met een overschot van vorig jaar, liever geen knuffels.

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over ……..

Mediawijsheid en een nieuw speelveld
Van 16 november t/m 23 november is het de Week van de Mediawijsheid. Op scholen, in bibliotheken,
in de media en op social media zal er veel aandacht zijn voor het belang van mediawijsheid van
kinderen èn volwassenen.
De decembermaand staat weer voor de deur en de folders vallen in groten getale op de deurmat.
Steeds vaker zien we daarin speelgoed waarbij het gebruik van internet nodig is: de zogenaamde
connected toys. Kinderen zien dit speelgoed in folders, in reclames op tv, op internet. Wat weten we
eigenlijk over connected toys? Hoe gaan we mediawijs om met deze ontwikkeling? Met dit nieuwe
speelveld? Kinderen groeien nu eenmaal op in een digitale wereld en we zullen als volwassenen onze
kinderen met gezond verstand en interesse in hun online speelgedrag moeten begeleiden.
Mocht u zich willen verdiepen in het connected speelgoed, stelt u zichzelf dan de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Is het duidelijk dat het speelgoed een connectie heeft met internet?
Wie heeft toegang tot de ingevulde en uitgewisselde gegevens?
Is het duidelijk waar u terecht kunt bij vragen over software en veiligheid?
Weet u waar het kind eigenlijk mee speelt?
Past het speelgoed bij de leeftijd van het kind?
Hoe ‘educatief’ is het speelgoed?
Is het speelgoed zonder bijkomende kosten te gebruiken?
Kun je het speelgoed met andere kinderen delen?
In hoeverre kan het kind vrij en creatief spelen met het product?
Zit er een houdbaarheidsdatum aan het speelgoed?

Via https://bit.ly/2pEOyjc kunt u een poster downloaden met de vragen en bijbehorende toelichting
over de veiligheid en speelbaarheid van connected toys.
De tien aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts en op basis
van het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’. Dit is in opdracht van Mediawijzer.net
opgesteld.
Redactie:
ICT werkgroep Lauwers en Eems

Agenda
8 november
12 november
12-15 november
14 november
19 november
19-23 november
23 november

Sint Maarten-viering op school
margedag, alle leerlingen vrij
omgekeerde oudergesprekken
poets-les van mondhygiëniste groep 1,2 en 3,4,5
Verkeersvoorstelling groep 3,4,5: Verkeersplaneet
speelgoed inleveren voor actie Voedselbank.
Schaatsen voor water, groep 5 t/m 8

