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Agenda
12 juni - OR vergadering
14 juni – GMR vergadering
22 juni – Schoolreis groep 1 t/m 6
22 juni – juf Talita trouwt
25 juni – Margedag
27-29 juni – Schoolkamp groep 8
2 juli – MR vergadering
5 juli - Margedag
16 juli – Schoolreis groep 7
17 juli – Afscheidsavond groep 8
18 juli – Groep 8 uitspuiten
19 juli – Laatste schooldag (leerlingen zijn
om 14.00 uur vrij)

Vanuit de directie
Door het prachtige weer en ook de
activiteiten welke plaats hebben gevonden
en wat er nog op de planning staat
komende weken, voelt het alsof we bijna
zomervakantie hebben. Nog 6 weken naar
school en dan is het inderdaad vakantie.
Groep 8 is ontzettend goed aan het
oefenen voor de musical. Ik hoor prachtig
gezang door de dependance en de rollen
zijn verdeeld. Groep 4 heeft een geweldige
prestatie neergezet met korfbal! De laatste
invulling wordt gegeven aan het
organiseren van de schoolreizen.

Volgende week vrijdag is het zover: de
kleuters stappen in de grote bus om op
weg te gaan naar Nienoord en de groepen
3 t/m 6 gaan zich heerlijk uitleven in
Drouwenerzand. Juf Talita zal er deze dag
niet bij zijn, zij gaat trouwen! Bij deze
wensen wij haar een hele plezierige en
mooie dag toe. Hoe de kinderen van
juf Talita haar klas betrokken worden bij
haar bruiloft, zal nog gecommuniceerd
worden. Dit zal op een ander moment zijn
dan 22 juni.
Ondertussen bereidt groep 8 zich voor om
op woensdag 27 juni op schoolkamp te
gaan naar Schiermonnikoog. Groep 7
moet nog even geduld hebben, zij
vertrekken maandagochtend 16 juli met de
trein naar Amsterdam. Om daar in iéder
geval een bezoek te brengen aan het Anne
Frankhuis.
Ondertussen zijn wij op school druk bezig
met de nieuwe planning voor het nieuwe
schooljaar. Welke juf/meester komt voor
welke groep en op welke manier geven wij
invulling aan ons onderwijs. Deze week zal
onze cursusleidster van de Vreedzame
school weer een bezoek brengen aan
onze school, om een aantal 'Vreedzame
school' lessen te observeren. Op deze
manier kunnen wij van elkaar leren en
elkaar van tips en trucs voorzien. Erg leuk
om te merken dat de Vreedzame school
lessen al zijn uitwerking heeft op de
leerlingen en de leerkrachten. Bij een
ruzietje op het plein hoor ik een jongen
zeggen: "juf ik denk dat wij er samen wel
uitkomen, wij lossen dit samen op". Wat
een prachtige ontwikkeling.

Verder staan er voor onze leerlingen nog
twee margedagen gepland. Deze dagen
gebruiken wij als team om het afgelopen
schooljaar te evalueren en de puntjes op
de i te zetten wat betreft het nieuwe
schooljaar.
Rest mij u nog een goede week te wensen
en veel leesplezier! De volgende
nieuwsbrief verschijnt op maandag 25 juni.
Trix Boelens

Schoolactiviteiten

• Om 14.30 uur vertrekken we vanaf het
park en verwachten rond 15.00 uur terug
te zijn bij school.
• Wilt u uw kind schoenen (geen slippers)
en makkelijke kleding aantrekken?

Groep 3b, 4, 5 en 6
Beste ouders, verzorgers,
Op vrijdag 22 juni gaan de groepen 3b t/m
6 op schoolreis. Zoals u al weet gaan we
dit jaar naar Drouwenerzand.

Groep 0, 1, 2 en 3a
Beste ouder(s)/verzorgers,
Op vrijdag 22 juni gaan de groepen 0, 1, 2,
3a op schoolreis. Zoals u al weet gaan we
dit jaar naar Nienoord in Leek.

Hieronder de laatste belangrijke
informatie:
• De kinderen worden om 9.00 uur op
school verwacht en starten in de
groepen.
• Om 9.15 uur vertrekken de kinderen met
de bus naar Drouwenerzand.
Hieronder de laatste belangrijke
informatie:
• De kinderen worden om 9.15 uur op
school verwacht en starten in de
groepen.

• De kinderen nemen voor deze gehele
dag geen eten en drinken mee. Iets
lekkers voor in de bus nemen de
kinderen wel zelf mee!

• Om 9.30 uur vertrekken de kinderen met
de bus naar Leek.

• Om 15.15 uur vertrekken we vanaf het
park en verwachten rond 16.00 uur terug
te zijn bij school.

• De kinderen nemen voor deze gehele
dag geen eten en drinken mee. Ook
voor snoepjes wordt gezorgd!

• Er is water in het park, wilt u uw kind
droge kleren meegeven?

Uit de groepen
Groep 4
Korfbaltoernooi
Op vrijdag 1 juni mocht groep 4 meedoen
aan het korfbaltoernooi. Ondanks dat het
erg warm was hebben alle groepen goed
hun best gedaan. Eén groepje bereikte
zelfs de finale. Ondanks de aanmoediging
van de rest van groep 4, hebben ze die
helaas niet gewonnen en werden ze
tweede. Dit werd beloond met de zilveren
beker. De kinderen kijken terug op een
plezierige morgen.

Uit de vijver mochten allerlei waterdiertjes
gevangen worden. Uiteraard werden deze
diertjes goed bestudeerd. Wist u dat 'de
schaatsenrijder' niet op vervuild water kan
lopen? Het was een geweldige les in een
prachtige omgeving, waarvan we veel
hebben geleerd.
Spreekbeurten
De afgelopen weken hebben alle
leerlingen van groep 7 hun spreekbeurt
gehouden. Eerder dit jaar hadden ze
werkstukken over "Een land in Europa"
ingeleverd. Nu hield iedere leerlingen een
presentatie over het gekozen land. We
hebben veel geleerd en enorm genoten!
Prachtige PowerPoints kwamen voorbij en
zo nu en dan ook lekkere hapjes. Voor
negen uur 's ochtends zaten we
o.a. al aan de Zweedse gehaktballetjes,
kip PiriPiri en Chorizo. Complimenten aan
groep 7. Voor hun spreekbeurten en hun
aandacht voor elkaar!

Groep 7
Tuintjes
Woensdag 30 mei toog groep 7 om half
negen naar de tuintjes voor een gastles
"zoet water". We troffen het, want het weer
was bijzonder aangenaam en door alle
regen die er die nacht gevallen was, waren
de omstandigheden voor
deze buitenles geweldig. De leerlingen
gingen aan de slag met schepnetten,
potjes, loepen, determinatiekaarten enz.

Team
Voor het voetlicht: Mariëlle Pascal
Hallo allemaal!
Mijn naam is Mariëlle Pascal en ik ben
de onderwijsassistent. Voor sommige
ouders en kinderen ben ik een bekend
gezicht, dat kan, ik ben een Hoogkerker. Ik
heb vele jaren een krantenwijk gehad,
leider van AIA (sport en spel op de

vrijdagavonden) geweest en ik heb bij de
Albert Heijn gewerkt. Dus genoeg kansen
gehad om u of uw kind/kinderen wel eens
gezien te hebben.
In april gestopt met de Pabo in Zwolle. Ik
kwam er achter dat ik juist de kinderen die
'extra' hulp wil geven. Dit kan perfect als
een onderwijsassistent! Over mij: Ik ben 20
jaar en woon thuis bij mijn ouders, samen
met mijn broer en mijn tweelingzusje. Ja, ik
ben een tweeling 😉 Ik werk hier nog maar
net, maar ik heb het al erg naar mijn zin!

ontdekt dat ze alweer met iets nieuws
bezig zijn.
Mediaopvoeding is belangrijk, omdat we
willen voorkomen dat kinderen schade
ondervinden van media. Die bescherming
is nodig zodat ze juist kunnen profiteren en
genieten van al het leuke en goede wat
media te bieden hebben.
Je doet aan mediaopvoeding als je een
kind leert bewust met media om te gaan. In
de praktijk gaat het om gamen, internetten,
lezen en tv-kijken.
Op alle leeftijden is de basis van
mediaopvoeding dat je met kinderen praat
over hun media-ervaringen. Ook als je
regels en grenzen geeft. Een goede
mediaopvoeding is dus eigenlijk een
gesprek dat nooit stopt en dat anders
wordt naarmate de kinderen ouder
worden.

Trefwoord
Week 24 en 25.
In deze weken staan 'macht' en 'emotie'
centraal. Kinderen luisteren naar en
vertellen over, wat macht kan doen en
welke emoties mensen hierbij kunnen
ervaren. De bijbel staat vol vertellingen
over welke invloed mensen op elkaar
kunnen hebben.

Nieuws van buiten
WIJ TEAM: Mediaopvoeding
Voor ouders is het een hele uitdaging om
het mediagebruik van kinderen tussen 6
en 12 jaar
in goede banen te leiden. Je hebt nog niet
uitgevonden hoe Facebook werkt of je

Uit onderzoek weten we dat het belangrijk
is om kinderen grenzen te geven bij het
gebruik van media. Hierdoor gaan zij
bewuster om met media, zodat hun gedrag
gezond en veilig blijft.
Hoe jonger kinderen leren dat er regels
zijn als het om media gaat, hoe beter. Ze
kunnen zich dan ook beter beheersen in
de puberteit.
Hoeveel beeldschermtijd per dag?
Een richtlijn voor de tijdsbesteding op een
dag is lastig. Kinderen gebruiken vaak net
als volwassenen veel media tegelijk. De tv
staat aan, tegelijkertijd zijn ze op een
tablet of mobiel bezig en ze luisteren
muziek bij het maken van huiswerk.
Een algemene richtlijn is: niet meer dan
twee tot drie uur beeldschermtijd per dag.
Drie uur is al veel. Vooral ook als je wilt dat
er nog tijd over is voor beweging en
andere dingen.
Regels en grenzen zijn belangrijk, wat
deze regels ook zijn. Als je geen regels

stelt, is de kans groot dat het mediagebruik
in de puberteit uit de hand loopt. De tips
hieronder kunnen je helpen bij het stellen
van regels.
Tip 1: stop ruim voor bedtijd met
gamen
Het beste is dat je kind anderhalf uur voor
de bedtijd stopt met gamen. Kinderen
blijven anders te lang alert, waardoor ze
moeilijker in slaap komen. Bij tv-kijken of
lezen treedt dat effect niet op.
Tip 2: liever geen eigen tv of tablet
Geef kinderen liever geen tv op de eigen
kamer. Ze gaan daardoor minder spelen.
Tv op zich is geen probleem als het niet te
veel is, liefst op vaste tijden, en samen met
een ouder in de buurt.

Tip 5: positief gedrag online
Praat met je kind over zijn of haar online
gedrag. Leg uit dat de wet ook op internet
geldt. Je mag bijvoorbeeld niet inbreken in
het account van een ander; dat is
strafbaar. Je mag ook niemand kwetsen,
beledigen of uitschelden op het internet of
via de telefoon.
Tip 6: voorzichtig zijn met eigen
gegevens
Leer kinderen voorzichtig te zijn met
hun gegevens. Vertel dat ze aan niemand
hun persoonsgegevens (naam, adres,
telefoonnummer) of andere persoonlijke
gegevens (waar je op school zit, waar je
ouders werken enz.) moeten geven.
Anderen kunnen hier misbruik van maken.

Ook het meenemen van de tablet naar de
kamer is tot 9 jaar nog geen goed idee. Ze
wennen dan te veel aan het alleen bezig
zijn zonder het gezin. Ook heb je geen
zicht op het spelen met de tablet, je weet
dus niet hoe lang je kind al speelt.
Tip 3: laat de jongste niet meekijken
met de oudste
Zijn er kinderen van verschillende leeftijd
in het gezin? Verdeel dan de tijd van
computer, tablet en tv onder hen. Zo
krijgen de jongste kinderen niet
steeds programma’s en games te zien
krijgen waar ze nog niet aan toe zijn.
Tip 4: spreek vaste momenten af
Spreek af dat kinderen media mogen
gebruiken op vaste momenten op de dag.
Dit soort routines helpt soms zeuren te
voorkomen en mediagebruik te beperken,
als dat nodig is. Voor kinderen die uit
zichzelf weinig vragen om
beeldschermmedia, is dit juist geen goede
tip.

Tip 7: afspraken over online geld
uitgeven
Spreek af of je kind zakgeld mag uitgeven
op internet, en zo ja, hoeveel en hoe.
Hebt u nog vragen?
Met vragen kunt u terecht bij het WIJ team.
Het maakt daarbij niet uit in welke groep
uw kind zit. De contactpersonen zijn:
Tineke Gijsberts
tineke.gijsberts@wij.groningen.nl
06-31631941
Joyce Bosman
joyce.bosman@wij.groningen.nl
06-25269740

