
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 2 november 2022 

       Agenda     

      4 t/m 11 november   Week v/d mediawijsheid 

      10 november    Ouderavond unit 3 (digitaal) 

      15 november    Vergadering OV 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gedichtenwedstrijd.  

Voor de vakantie heeft u in een Parrobericht de mooie opbrengst van 
de boekenmarkt kunnen lezen. Komende weken krijgen de kinderen 
de mogelijkheid om hun boekenwensen kenbaar te maken, wat weer 
veel nieuw leesplezier zal opleveren.  
In hetzelfde bericht stonden ook de namen van de kinderen die de 
gedichtenwedstrijd hadden gewonnen. Zoals beloofd hier een foto 
van de winnaars en in de bijlage de winnende gedichten. Gedichten 
die rijmen, een mooi ritme hebben of een speciale vorm. Liedjes zijn 
gedichten op muziek. Misschien kun je sommige van de winnende gedichten ook wel zingen, of 
misschien rappen! 
Veel leesplezier.  
 

Wij doen mee met de week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)! 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van heel unit 3 mee 

aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de 

kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende 

opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De 

klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ 

noemen én wint mooie prijzen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl.  

 

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne 

het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel 

het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk 

voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl. 

 

Ouderavond voor ouders met kinderen in unit 3: 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van unit 3 mee aan MediaMasters. 

Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van 

media. Omdat wij als school hier aan meedoen, mogen we u dit jaar een gratis digitale 

ouderavond aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur! Het 

webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mediamasters.nl%2F&data=05%7C01%7Cn.jalal%40wijdevenen.nl%7C9769dbde665942de12f108dab27cb694%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638018545949186357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T7bqwnKNuBgS887R9%2F%2FTMOeFP57PhTpPYViqH85izMI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mediamasters.nl%2F&data=05%7C01%7Cn.jalal%40wijdevenen.nl%7C9769dbde665942de12f108dab27cb694%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638018545949186357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T7bqwnKNuBgS887R9%2F%2FTMOeFP57PhTpPYViqH85izMI%3D&reserved=0
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/


 

leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters 

mee te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je 

als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind 

en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze 

vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. 

Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-

ouderavond/  

 

Jumbo sponsor actie – eindstand 

De Jumbo sponsoractie is beëindigd en met elkaar hebben we het fantastische bedrag van  
€ 491,40 bij elkaar gespaard voor de oudervereniging. Wij willen iedereen bedanken die ons 
heeft geholpen met sparen!! 
 

Incasso ouderbijdrage 22/23 

Beste ouders/ verzorgers,  
Op woensdag 9 november vindt de eerste ouderbijdrage incasso van dit schooljaar plaats.  
Let op! Zoals u in de brief heeft kunnen lezen, is de ouderbijdrage dit schooljaar verhoogd.  
Met vriendelijke groet, 
Hester de Ruiter (Penningmeester Oudervereniging) 
 

Nieuws van de buiten 
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Artikel Nieuwsbrief                                                             
 
Mam of pap, mag ik even op je telefoon? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking 
met Tischa Neve de gratis webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ voor ouders met kinderen 
tussen de 1 en 9 jaar. 

Onze kinderen groeien op met tablets en smartphones. Ze zijn er heel jong al superhandig mee. 
Sommigen kunnen al swipen en klikken als ze 1 jaar zijn. Daar hebben ze later in hun leven ook 
zeker profijt van. En wat is het lekker om ze af en toe achter een filmpje te zetten zodat je zelf 
je handen vrij hebt. Maar…laten we ze niet te veel kijken? En waar doe je goed aan? En hoe 
voorkom je gedoe en gezeur en zorg je voor duidelijke afspraken rondom schermgebruik? In de 
webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ helpt psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend 
van tv en andere media, ouders op weg met antwoorden en ideeën. Een webinar vol 
eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt toepassen! Dit gratis 
webinar vindt plaats op donderdag 17 november 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. Voor 
aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in december een webinar ‘Kind en media’ 
voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. 

Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel veilig? Hoe lang mogen kinderen 
eigenlijk spelen op hun telefoon of tablet? Wat past bij de leeftijd? 

Veel ouders zijn bezorgd over het gebruik van beeldschermen en online media door hun 
kinderen. Tijdens deze avond bespreken we de voor- en nadelen van het gebruik van 
beeldschermen en online media door kinderen. Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt. 
De webinar ‘Kind en media’ is er speciaal voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar op 
donderdag 08 december 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. Voor ouders van kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar vindt de webinar plaats op woensdag 14 december 2022 van 20.00 – 21.30 uur. 
Deelname bedraagt €5,- per persoon. Voor aanmelden of meer informatie ga naar 
www.cjgcursus.nl of klik op 
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3170&ForcePreview=cursus 

  
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  
Website: www.cjgcursus.nl  E-mail: info@cjgcursus.nl 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3539&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3170&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl

