
Mededelingen 
 
Verkeersbrigadiers 

In overleg met een aantal ouders en de verkeersbrigadiers hebben we besloten dat in het nieuwe 
schooljaar de leerlingen van groep 7 en 8 (vanaf 10 jaar)  ook gaan verkeersbrigadieren. Hierdoor 
leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen en is het rooster van de huidige verkeerbrigadiers 
beter rond te krijgen. De leerlingen van groep 7 en 8 zullen volgens een rooster ’s ochtends, samen 
met een ouder, bij het zebrapad aan de Merelstraat de kinderen helpen veilig over te steken. 
Hiervoor wordt in mei of juni een datum geprikt om de betreffende leerlingen op te leiden tot 
verkeersbrigadier. De ouders van de leerlingen krijgen hierover tegen die tijd bericht. 
 
Sociale media 
Na de voorjaarsvakantie starten we in alle groepen met het ‘nationaal mediapaspoort’. Dit is een 
lesmethode, waarbij aandacht wordt geschonken aan de omgang met sociale media.  
De lesmethode is een doorlopende leerlijn: van groep 1 tot en met groep 8, zodat alle kinderen in al 
hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. Er wordt niet alleen kennis overgedragen, 
maar ook ingegaan op het gevoel dat media bij mensen opwekt. Zo wordt bijvoorbeeld de ‘Denk-
pauze’ geïntroduceerd. Uw kind leert via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en 
vervolgens afgewogen keuzen te maken. Dit is een wetenschappelijk beproefde methode, die 
bovendien door vele kinderen als zeer prettig wordt ervaren!  
 
Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Soms krijgen kinderen thuisopdrachten mee, met een 
begeleidende ouderbrief. Wij vragen u om uw kind te helpen bij het uitvoeren van deze opdrachten. 
De thema’s zijn:  

• Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 

• Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 

• Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 

• Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 

• Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 

• Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 

• Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)   
 
We willen u als ouder vragen de kinderen te begeleiden bij de opdrachten, maar natuurlijk ook bij 
het daadwerkelijke gebruik van sociale media. Het praktische gebruik van sociale media gebeurt 
buiten school, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij u als ouders.  
Indien u hier vragen over heeft of meer informatie wilt, kunt u natuurlijk contact opnemen met de 
leerkracht. 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Een taak uitvoeren’  
Dit thema gaat over hoe je met iemand anders wel of niet kunt samenwerken en 
spelen. De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: 
meedoen, kritiek geven, helpen, afspraken nakomen, winnen en verliezen, 
vriendschap, de leiding nemen, enz.  
 

Executieve functies ‘Planning en organisatie’ 
Definitie: Planning en organisatie zijn de vaardigheden die je helpen om een 
plan van aanpak te maken en daadwerkelijk uit te voeren.   
Planning en organisatie zijn de vaardigheden die je helpen een plan te maken 
en deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Deze executieve functie kan 
symbolisch gezien worden als een kompas. Het kompas helpt je de juiste 
koers richting je doel uit te zetten en te behouden. Deze vaarroute sla je op 



in je werkgeheugen. Leerlingen die goed kunnen plannen en organiseren overzien een taak snel, 
weten informatie en materialen snel te ordenen, komen gemakkelijk tot een plan van aanpak en 
voeren deze volgende de bedachte stappen uit. Kinderen die problemen hebben met deze 
executieve functie, hebben vaak moeite om hun spullen te organiseren en gaan vaak zonder plan 
te werk of kunnen zich niet aan hun plan houden.   
 



Maandkalender 

februari 2020 
 
 

maandag 3 Controle hoofdluis 
Parro open voor inplannen oudergesprekken 15.00 uur 
Zwemmen groep 5 

dinsdag 4 Start thema sociaal emotionelen ontwikkeling ‘Een taak uitvoeren’. 
Start executieve functie ‘Planning en organisatie’.  

woensdag 5  

donderdag 6  
vrijdag 7  

 

maandag 10  

dinsdag 11  
woensdag 12 Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

donderdag 13 Oudergesprekken 

vrijdag 14  

zaterdag 15 2e ronde voorleeswedstrijd. Isa uit groep 8 doet mee vanuit onze school. 

 

maandag 17 Oudergesprekken 

dinsdag 18 Oudergesprekken 

woensdag 19 Oudergesprekken 
donderdag 20 Rapporten mee naar huis 

vrijdag 21  

  

Maandag  24 

Voorjaarsvakantie 
Dinsdag   25 

Woensdag  26 

Donderdag  27 

Vrijdag   28 
 

 


