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Verkeersles Veilig op weg (groep 7
en 8).
Speelgoedinzameling Voedselbank
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Wie is er in deze periode jarig?
6 november
10 november
16 november
19 november
7 december
22 december
28 december

Marit
Dante
Kirsten
Timo
Renske
Daan
Janet

In dit Wierdenieuws:
- Kwink van de week.
- Tevredenheidsonderzoek
- Privacy
- Invulling studiedag
- Bezoek aan een schrijver (groep 6)

De afgelopen twee weken hebben we
gewerkt aan het thema ‘Complimenten
geven’. Hierbij hebben kinderen geoefend
om de mooie dingen of goede kanten van
andere te benoemen. Ook leerden ze een
gepaste reactie te geven op een
compliment (dank je wel) en dat
complimenten op verschillende niveaus
gegeven kunnen worden (hoe iemand
eruit ziet, wat iemand heeft, wat iemand
kan en wat iemand doet).
Deze week zijn we gestart met het thema
‘Ruzie? Los het samen op’ en in de
bovenbouw ‘Conflict? Kom er samen uit!’
Het doel is dat kinderen leren hoe ze op
een voor alle partijen prettige manier een
conflict of enigheid op kunnen lossen. De
emotiewoorden die centraal staan zijn:
aardig, blij, boos, jaloers, opgelucht,
teleurgesteld, tevreden, veilig, verdrietig,
zeker.
De koelkastposter behorend bij deze
periode kan via ons systeem niet
verstuurd worden (is een te groot
bestand). Daarom zal deze poster met de
oudste kinderen worden meegegeven
vandaag. Als deze niet thuis is
overgekomen, horen we het graag. Er
liggen een paar extra op school.

praktische invulling is vastgelegd in het
privacyreglement dat Lauwers & Eems
voor al haar scholen heeft opgesteld. Het
privacyreglement wordt met instemming
van de GMR vastgesteld.

De Kapla genieën hebben weer prachtige bouwwerken
gemaakt, zonde om af te breken…

Tevredenheidsonderzoek
We willen onderwijs bieden van een
goede kwaliteit en tevens hechten we er
aan dat kinderen graag naar school gaan
en ook ouders zich welkom voelen en
tevreden zijn. Om dit te peilen worden
deze maand alle kinderen van groep 6, 7
en 8, ouders en leerkrachten uitgenodigd
om een tevredenheidsonderzoek in te
vullen.
Op 12 november (aanstaande maandag)
start dit onderzoek en krijgt u meer
informatie o.a. over de praktische
uitwerking. In 2016 heeft het laatste
onderzoek plaatsgevonden en dit doen we
iedere twee jaar. We hopen op een zo
hoog mogelijk aantal deelnemers, zodat
we een zo zuiver mogelijk beeld krijgen. In
december wordt een tussenuitslag
gegevens (het aantal respondenten en het
gemiddelde cijfer dat de school krijgt). Het
definitieve rapport wordt in februari /
maart verwacht. Hierbij hoort een poster,
zoals u deze twee jaar geleden ook heeft
ontvangen met een samenvatting en de
resultaten afgezet tegen het landelijk
gemiddelde.
Alvast hartelijk dank voor het invullen!
Privacy
Op onze school gaan wij zorgvuldig om
met de privacy van onze leerlingen. De

Op www.lauwerseneemspo.nl/privacy kun
t u dit beleid na vaststelling terugvinden.
Ondertussen neemt de school waar
mogelijk al praktische maatregelen om de
privacy van de leerlingen en medewerkers
te waarborgen.
Mocht u in de tussentijd vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u dit met
de schoolleider bespreken. Eventueel
wordt uw vraag of opmerking in
samenwerking met de functionaris
gegevensbescherming van Lauwers &
Eems in behandeling genomen.

Prachtige bloemen van groep 1, 2, 3, een versierd lokaal
met zelfgemaakte slingers, mooie zelfgemaakte
cadeautjes voor de juf en eigengemaakte cakejes voor
iedereen, Gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum, juf
Nienke!

Invulling studiedag 14 november
Op woensdag 14 november is er een
studiedag voor het team. De kinderen zijn
deze dag vrij, zodat wij een dag de tijd
hebben om het onderwijs te blijven
ontwikkelen. Op de agenda staat voor
deze studiedag:
- Scholing Exova Math: het werken
met strategiekaarten naast de
leerlijnen rekenen, hoe laat ik de
kinderen nadenken over de
gebruikte rekenstrategieën, hoe
geef ik de kinderen feedback om
na te denken over het eigen
leerproces.
- De taalkasten indelen: concreet
materiaal bij ons taalonderwijs
uitpakken, verdelen over de
klassen en uitwisselen.
- De rekenkasten ordenen.
- Bespreking van de zorg met de
intern begeleider.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding
van de studiedag: zoals altijd van harte
welkom.

Het vervoer is rond. Groep 4 en 5 vallen
die ochtend onder de
verantwoordelijkheid van juf Floor, juf
Tina en meester Mart.
Verkeersles ‘Veilig op weg’ van
Verkeerswijzer Groningen, groep 7 en 8
(herhaald bericht)
Op maandagmiddag 19 november krijgt
groep 7/8 een praktijkles over de gevaren
van grote voertuigen in het verkeer. Voor
deze les zal de groep in tweeën worden
gesplitst. Een deel zal buiten uitleg krijgen
bij de vrachtwagen en de rest gaat aan de
slag met lesmateriaal in de klas. Voor deze
middag zijn we nog op zoek naar iemand
die wil helpen bij het begeleiden van een
groep kindern. Kun je helpen
maandagmiddag 19 november? Graag
doorgeven aan Juf Vanessa of Juf Frounie.
Speelgoedinzameling Voedselbank
(herhaald bericht)
Ook dit jaar doen we weer mee met de
inzameling van speelgoed voor kansarme
kinderen. In week 47 (vanaf maandag 19
november) wordt er weer een plek in het
extra lokaal ingericht voor de inzameling.
Op vrijdag 23 november komen de
vrijwilligers van kledingbank Maxima /
Voedselbank ’t Hogeland het ingezamelde
speelgoed halen.

Rekenen met kommagetallen met concrete materialen.

Bezoek aan een schrijver, groep 6
(herhaald bericht)
Op dinsdagochtend 19 november zal
groep 6 een bezoek aan schrijver Koos
Meinderts in het Kinderboekemuseum in
Winsum brengen. Zij krijgen een lezing
over zijn boek en bezoeken daarbij de
tentoonstelling ‘WOII in het kinderboek’.

Sint Maarten liedjes zingen in de kerk. Een aantal (groot)
ouders waren erbij aanwezig. Leuk!

Kinderen en ICT
Mediawijsheid en een nieuw speelveld

10. Zit er een houdbaarheidsdatum aan
het speelgoed?

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.

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.

Mocht u zich willen verdiepen in het
connected speelgoed, stelt u zichzelf dan
de volgende vragen:

Agenda

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

Redactie:
ICT werkgroep Lauwers en Eems
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 22 november.

8 november
11.15 uur
19
november

Samen zingen in de kerk

Groep 6 bezoek schrijver
Groep 7/8 dode hoek
training
Week van 12 Afname
november
tevredenheidsonderzoek
14
Studiedag, alle kinderen
november
vrij
20 en 21
Oudergesprekken
november
5 december Viering Sinterklaas
20
Viering Kerst
december
22
Start Kerstvakantie
december

