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Vorige week hebben groep 1,2 en 3 genoten van een toneelvoorstelling over verkeer,
Paolo de zebratemmer, die in ons speellokaal werd uitgevoerd. Via Parro hebt u daar
foto’s van ontvangen.
De Gouden Weken vorderen gestaag en de meeste kinderen hebben de IK-doos al aan
hun groep gepresenteerd. We merken dat de leerlingen al wat meer gewend raken aan
het geven van een presentatie voor de groep; er wordt met veel enthousiasme verteld
over de meegbrachte IK-voorwerpen. Mooi om te zien.
Kinderboeken-project-week
Vanochtend hebben we de Kinderboekenweek op het schoolplein geopend met de
Klinkenborg-versie van Ren je Rot! Hun kennis over vriendjes en vriendinnetjes in
kinderboeken werd getest en uiteindelijk eindigde het duo Lejan & Silvan als winnaar.
De komende week staat in het teken van vriendschappen; het thema van de
kinderboekenweek is ’Kom erbij!’. In de middenruimte maken we een wensboom waar
iedereen een wens voor elkaar kan ophangen. En in alle groepen worden allerlei
activiteiten ontplooid die te maken hebben met vriendschap en/of boeken. Loop gerust
voor of na schooltijd even binnen in de groep van uw kind(eren) om te zien waar die zoal
mee bezig is/zijn.
Zakelijke ouderavond
Op dinsdag 9 oktober wordt de zakelijke ouderavond gehouden. De stukken hiervoor
heeft u in een aparte mail toegestuurd gekregen. Op de zakelijke ouderavond worden de
jaarverslagen van de school, MR en AR vastgesteld. Ook het financieel verslag van de AR
wordt besproken en vastgesteld.
Het tweede deel van de ouderavond zal Tineke de Birk u wegwijs, en hopelijk, mediawijs
proberen te maken in de digitale wereld van uw kind(eren). Erg leuk, informatief en
leerzaam.
Stagiaires
Wanneer u regelmatig op school komt kan het u niet ontgaan zijn dat we verschillende
stagiaires hebben dit schooljaar. Op maandag zijn Sven (in groep 6,7,8) en Amber (in
groep 3,4,5) en op woensdag en donderdag is Suzan (in groep 3,4,5) aanwezig. Alle drie
volgen ze de opleiding tot onderwijsassistent. Sven en Amber stellen zich in de volgende
Medeklinker aan u voor, vandaag de eer aan Suzan. We zijn erg blij met onze stagiaires
en hopen ze een leerzaam jaar te kunnen bieden.

Mijn naam is Suzan Kramer. Ik ben 19 jaar en woon in Uithuizen. Ik doe de opleiding
Onderwijsassistente op het Alfa-college en zit nu in het tweede leerjaar. Ik loop stage op
de woensdag en donderdag. Mijn hobby’s zijn afspreken met vrienden, netflixen en
muziek luisteren. Ook vind ik het leuk om kinderen te begeleiden in een groepje of
individueel.
Onderwijsassistent/RT-er/leerlingondersteuner
Vanaf deze week is juf Tineke, naast dat ze al een aantal jaren(op de woensdag) intern
begeleider is bij ons op school, op de dinsdag- en donderdagochtend als
onderwijsondersteuner/leerlingbegeleider bij ons werkzaam. Ze ondersteunt leerlingen
die net wat extra hulp kunnen gebruiken. Ook met deze extra handen in/buiten de klas
zijn we erg blij.
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…..

Gaming is leuk, maar…………
Veel kinderen zijn dol op spelletjes spelen op de iPad, laptop of (game) pc.
Niks mis mee, maar……
Het is belangrijk dat u als ouder uw kind helpt bij het maken van keuzes en
zo af en toe eens meekijkt / meespeelt. Gelukkig wordt u daarbij geholpen
door de kijkwijzer PEGI. PEGI maakt gebruik van symbolen die aangeven waarom een
game een bepaald leeftijdsadvies gekregen heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege
geweld of seks of omdat er angstaanjagende beelden in de game zitten. PEGI kent acht
verschillende van deze symbolen. Ze staan op de achterkant van een gameverpakking.
Eind van dit jaar komt daar een symbool bij:

Dit nieuwe pictogram heeft de bedoeling om ouders te informeren over de
aanwezigheid van zgn. in-game aankopen die met echt geld aangeschaft worden. M.a.w.
tijdens het spelen wordt gevraagd aankopen te doen om verder te kunnen met het spel.
De schatkistjes, ook wel “loot boxes” genoemd bevatten allerlei dingen om sneller vooruit
te komen in het spel. Van tevoren weet de speler niet wat erin zal zitten, maar het geld
is dan al uit gegeven…….
Gelukkig vinden we dit nog niet in spellen voor onze jonge kinderen, maar dat lijkt
slechts een kwestie van tijd.
Daarom: https://pegi.info/nl ( kopje: advies) voor:




Tips voor ouders
Hulp bij ouderlijk toezicht
Speel de spellen samen met uw kinderen. Dat is de beste manier om er meer
over te weten te komen. Houd toezicht op de kinderen wanneer ze spelen en
praat met hen over de spellen die ze spelen. Leg uit waarom sommige spellen
mogelijk niet geschikt zijn.

PEGI: Pan European Game Information ( www.kijkwijzer.nl)
Redactie ICT werkgroep L&E
Agenda
3 oktober
4 oktober
9 oktober
11 oktober
20-28 oktober

Start Kinderboeken-project-week
Screening GGD, groep 2 en 7
zakelijke ouderavond, thema Mediawijsheid
MARGEDAG, alle leerlingen zijn vrij
herfstvakantie

