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Plassen op het schoolplein 
De laatste tijd ligt er zeer geregeld weer een grote plas water op het kleuterspeelplein. Heel 
vervelend. Het buiten spelen is daardoor lastig en soms worden kinderen wel erg vies. De oorzaak 
is waarschijnlijk een oude en verzakte riolering onder het schoolplein. De school is eigendom van 
de gemeente en omdat er een nieuwbouwtraject wordt gestart, wordt er nog maar mondjesmaat 
geïnvesteerd in het gebouw en de pleinen. Toch vinden we dat er wel iets moet worden gedaan 
aan dit hardnekkige probleem. We zijn daarom in gesprek met het onderhoudsbedrijf van de 
stichting Meer Primair om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hier wat aan te doen. 
 

Geslaagde studiedag 
Afgelopen woensdag is het team van de school hard aan het werk geweest. Er zijn heel wat zaken 
besproken en georganiseerd. Enkele hiervan zijn de identiteit en het rekenonderwijs. Wat betreft 

het rekenonderwijs het volgende: in de groepen 3 t/m 8 wordt de 
methode ‘De wereld in getallen’ gebruikt. Deze methode werkt met 
blokken. Aan het einde van elk blok volgt een toets. Nieuw is dat we vanaf 
heden per blok ook de beginsituatie van ieder kind in kaart gaan brengen. 
Dit gebeurt door een zogenaamde voortoets die aan het begin van ieder 
blok wordt afgenomen. Kinderen ervaren zo ook zelf wat ze al een beetje 
kunnen van de nieuwe stof, wat ze al heel goed kunnen en waaraan ze 

het komende hoofdstuk hard moeten werken. 
 
Over het onderwerp identiteit informeren we u op een later tijdstip.  
 

Kleutergroepen op berenjacht 
Soms heb je zo’n geluk! Dat geluk overkwam de groepen 1-2 afgelopen 

donderdag. Omdat er een school niet 
kon, werd onze school uitgenodigd 
voor de voorstelling ‘Wij gaan op 
berenjacht’ naar het gelijknamige 
boek. De opvoering werd 
aangeboden in De Meerse en was 
gratis! De kinderen hebben genoten! 
En wat fijn dat er zoveel ouders 
waren die op zo’n korte termijn de 

kinderen konden begeleiden.  

 

Vraag het de leerkracht 
Soms is het lastig om te bepalen waar je als ouder moet zijn met bepaalde vragen. Zeker wanneer 
je nog niet zo lang bij ons op school rondloopt. Wij hanteren op school de volgende afspraak:  
voor al uw vragen en opmerkingen die te maken hebben met uw kind, kunt u bij de 
groepsleerkracht terecht. Zij kent uw kind immers. Wanneer u inschat dat u iets meer tijd nodig 
hebt, kunt u het beste even een afspraak maken. De leerkracht kan zich dan goed voorbereiden 
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en eventueel de juiste informatie van tevoren opzoeken. Voor andere zaken kunt u natuurlijk 
gewoon bij de intern begeleider of directeur terecht. 
 

 
Trefwoord 
De komende week staat in het teken van ‘verdiende kans’. Aan de hand van 
het verhaal over de tollenaar (een soort van belastingambtenaar) Zacheüs 
die van Jezus een tweede kans krijgt, gaan we kijken wat dat eigenlijk is, 
een ‘tweede kans’. En dat het fijn is als je af en toe een tweede kans krijgt. 
 
In de week van 19 februari gaat het over ‘spullen’. Word je nou gelukkig als 
je veel spullen hebt of hebben spullen en geluk niets met elkaar te maken? Kun je ook te veel 
spullen hebben (of te weinig)? Als het over spullen en geld gaat, dan mag dat prachtige verhaal 
over de rijke man die bij Jezus komt natuurlijk niet ontbreken. 

Nieuws van de GGD 
In oktober 2016 deden 1700 ouders mee met het onderzoek 
‘Digitale mediaopvoeding’ van GGD Kennemerland. De 
belangrijkste uitkomsten zijn:   
· 44% van de ouders wil graag informatie of advies over het 
digitale mediagebruik van hun kind; 
· Ouders vinden informatie van professionals nuttiger dan die van 
familie, vrienden en internet; 
· 41% van de ouders die informatie willen, krijgt dat niet van 
professionals terwijl ze dat wel graag willen.  Lees hier meer over 
de uitkomsten en tips voor leerkrachten en ouders.  

 
Antwoord op veel gestelde vragen  
Hoe lang mag mijn kind per dag besteden aan digitale media?  
Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is het lastig om hierin een aanbeveling te doen. Elk kind is 
weer anders. Je eigen inschatting als ouder is daarbij belangrijk. Een aantal tips:  
- Zorg dat het mediagebruik één van de activiteiten van je kind is, maar niet de  

 hoofdactiviteit. Spelen en sporten, voldoende slapen en contact met anderen zijn 
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling.  

- Kijk hoe je kind reageert op het mediagebruik. Wanneer je kind zich begint te vervelen of  
 afgeleid raakt, is het beter om een andere activiteit aan te bieden.  
 
Hoe garandeer ik de veiligheid van mijn kind online?  

- Gebruik internetfilters en kinderbrowsers zoals Mybee om de kans te verkleinen dat je  
 kind in aanraking komt met ongewenste filmpjes, spelletjes of websites.  

- Praat met je kind over het gebruik van media. Naarmate kinderen ouder worden, gaan ze  
 steeds zelfstandiger aan de slag met digitale media. Stel bijvoorbeeld eens de vraag: ‘Hoe 
was het vandaag op internet?’.  
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- Het is belangrijk dat kinderen weten welke regels er gelden. Je kunt uitleggen dat veel  
 informatie op internet voor iedereen zichtbaar is en dat je kind beter geen gevoelige of 
persoonlijke informatie online kan zetten.  

 
Welke apps, websites en spelletjes zijn geschikt voor mijn kind?  

- Kies apps en spelletjes die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en interesses van je  
 kind. Op www.mediaopvoeding.nl/leeftijdsgroepen kun je per leeftijdsgroep zien welke 
(media)ontwikkelingen kinderen op die leeftijd doormaken.  

- Maak gebruik van de adviezen van experts, zoals medewerkers van de bibliotheek, 
websites als mediasmarties.nl en 
digidreumes.nl, de Kijkwijzer en PEGI.  

- Probeer het eerst zelf uit, voordat je kind er 
iets mee doet.  

- Houd je aan de leeftijdsindicatie die op 
spelletjes staan vermeld. 

 
 

 
Kalender  
16-02  eerste  rapport 
20-02  rapportgesprekken (middag en avond) 
21-02  rapportgesprekken (middag) 
23-02  juffen vieren hun verjaardag (in de klas) 
23-02  Nieuwsflits nummer 12 


