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Beste ouders/verzorgers, 
 

Mediawijsheid 

Een tijd geleden hebben we een uitnodiging gestuurd voor een informatieve theateravond 
door Theater Smoar over mediawijsheid. Helaas kon dit niet doorgaan maar het lijkt erop dat 
het nu toch kan doorgaan op donderdag 2 juni. Alvast voor in de agenda! Een nieuwe 
uitnodiging volgt nog.  
Ondertussen is er ook gewerkt aan alternatieven. Er wordt nu een podcast ontwikkeld waarin 
ouders, kinderen en experts in gesprek gaan over mediagebruik. Deze podcast #FFsociaal?! 
telt 5 afleveringen die elk gaan over 1 van de 5 kanten van de mediadiamant. 
(www.mediadiamant.nl/mediadiamant) De doelgroep voor de podcast is ouders met kinderen 
van 0 tot 13 jaar. Een vast terugkerende rubriek wordt het beantwoorden van vragen uit de 
grabbelton waarbij 4 vragen van ouders worden besproken door de aanwezige gasten. En 
iedereen kan vragen insturen! Hieronder staan de gegevens hoe deze vragen de podcast 
kunnen bereiken. Voor het gebruik van de link moet de bijlage even geopend worden. Deze 
staat onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Kinderen ophalen OP het schoolplein 

Vanaf donderdag 17 maart willen we u weer vragen OP het schoolplein te wachten om de 
kinderen op te halen om 14.15 uur. Dit kan nu weer en wij zijn hier een voorstander van 
omdat het een stuk veiliger is dan de kinderen bij het hek de straat op te laten lopen. Juf 
Grietje loopt met de kinderen tot aan het kraaiennest en dan mogen ze naar jullie toelopen. 
Op maandagmorgen mogen jullie de kinderen ook weer in de groep brengen en dan even 
meekijken in de klas.  

 

Luizenpluis 

De eerste luizenpluis is geweest en we zijn op school hoofdluisvrij. Dat is fijn. Wij vragen u om 
alert te blijven en zelf ook regelmatig uw kind(eren) te kammen. Heeft u vragen over hoofdluis 
of constateert u het, neem dan contact met ons op. Zo kunnen wij een extra controle 
organiseren en kunnen we verspreiding mogelijk voorkomen. 

 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
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Buddydagen 

Vandaag, woensdag 16 maart hebben de leerlingen van groep 8 een dag meegelopen op het 
VMBO. Zo maken ze al kennis met hun nieuwe school en de docenten. Ze worden deze dag 
begeleid door leerlingen van klas 1. Zij zijn de buddy waar ze van alles aan kunnen vragen. Een 
mooie manier om al wat vertrouwd te raken met de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 

Locatiedirecteur 
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