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Wist u dat………………………………….. 
- er op dinsdag 4 oktober een informatieavond over mediawijsheid is 

- U zich kan aanmelden via de Parro app (agenda) 

- er op woensdag 12 oktober een schoonmaakavond is 

- U zich kunt aanmelden per mail; m.derksen@pro8.nu  

- we op 7 november weer een actie van bag2school hebben 

 

Informatieavond Mediawijsheid 

Zoals u waarschijnlijk via Parro gelezen heeft houden wij op dinsdag 4 oktober een 
informatieavond over Mediawijsheid. Dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp waar al veel 
over gezegd is, maar het blijft heel belangrijk en er kan niet genoeg benadrukt worden om als 
ouder en school daar goed naar te kijken. Want hoe bescherm je je eigen privacy en die van je 
kind? Hoe begeleid je je kind in de wereld van het web? Hoe zorg je ervoor dat het 
mediagebruik van je kind leuk en veilig is? Wat doe je als je kind via de app uitgescholden of 
zelfs bedreigd wordt? Wat kunnen wij als school hierin betekenen? 
Dit zijn allemaal vragen die aan bod zullen komen tijdens deze avond.  
 

De avond zal er als volgt uitzien: 
19.15 uur inloop met koffie en thee 
19.30 uur start informatieavond, verzorgd door Jacqueline Cremer, VICiT-er van PRO8 
20.15 uur  inventariseren van vragen  
20.30 uur pauze 
20.45 uur beantwoorden van de vragen en eventuele actiepunten opstellen 

 

Wilt u zich via Parro nog even aan- of afmelden als u dat nog niet gedaan heeft? 

 

 
Verlof  
In onze schoolgids staan de afspraken beschreven rondom het aanvragen van verlof buiten de 
vakanties en vrije dagen. Hieronder staat een beknopte omschrijving, in de schoolgids vindt u 
uitgebreide uitleg over de afspraken.  
We krijgen van ouders soms de vraag of ze hun kind(eren) één of meerdere dagen van school 
mogen houden. Echter, het is niet mogelijk om zonder geldige reden een kind buiten de 
reguliere vakanties extra verlof te verlenen. De directie is dan verplicht om de 
leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van verzuim van leerlingen.    
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Dagelijks wordt de leerlingenadministratie bijgehouden. Leerlingen die zonder bericht absent 
zijn, worden z.s.m. benaderd door de leerkracht of de directie.   
In de schoolgids vindt u de richtlijnen die wij moeten hanteren bij het verlenen van verlof 
en/of vrij geven van school. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn die niet 
hieronder vallen. U kunt dan altijd overleg plegen met de directie in hoeverre verlof/vrij van 
school tot de mogelijkheden behoort.    
  
Gebruik schoolplein na schooltijd. 

We zien steeds vaker kinderen na schooltijd op het schoolplein spelen. Dat is heel fijn om te 

zien. Lekker samen spelen en lekker buiten spelen. “Welkom” heeft dat ook opgemerkt en 

hebben meegedacht om het nog aantrekkelijker te maken. Zij hebben als proef een grote kist 

met speelgoed op het plein gezet. Hier zit wel een slot op omdat er anders van alles verdwijnt. 

Bijvoorbeeld omdat het speelmateriaal niet wordt opgeruimd. Wij zijn nu aan het uitproberen 

om dit goed te organiseren.  

De leerkrachten hebben bewust geen verantwoordelijkheid voor de kist. Ook omdat ze na 

schooltijd ook geen verantwoordelijk hebben voor het spelen op het plein. Natuurlijk houden 

we wel een oogje in het zeil.  

Op dit moment heeft een kind van groep 8 een week de verantwoordelijkheid over de sleutel. 

Zij of hij doet de kist na schooltijd open en zorgt ervoor dat al het speelmateriaal weer in de kist 

komt. Maar zij/hij hoeft de hele week natuurlijk niet op het schoolplein te blijven. Zij kan 

bijvoorbeeld een ander kind van groep 8 de verantwoordelijkheid over de sleutel geven. Maar 

het kan ook zijn dat zij/hij weer even terugkomt om te kijken of alles opgeruimd is en de kist 

weer op slot doet. Mocht het allemaal niet lukken dan kan het ook zijn dat de kist een dag dicht 

blijft.  

 

Groente en fruit 

Aankomende week krijgen de kinderen op woensdag een stuk meloen (Piel de Sapo), op 

donderdag waspeen en op vrijdag een appel. 

 

Communie en Vormsel 

In november komen de informatieavonden voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel 

komen er weer aan. In de bijlage vindt u een brief met meer informatie hierover. 

 

Carnaval 

Het jeugdbestuur van de Nöttekrakers is al weer bezig met het organiseren van de carnaval in 

februari maar ook al voor de jeugdpronkzitting in november. Ze hebben wat vragen aan de 

kinderen maar ook aan de ouders met name van groep 7/8.  

In de bijlage vindt u hun brief. 
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Kinderboekenweek 

Aankomende week openen wij ook op school de 

Kinderboekenweek. Tot aan de herfstvakantie staan er 

veel leuke activiteiten gepland in het reken van LEZEN! 

Op woensdag 5 oktober is er een gezellige feestmiddag in 

de bibliotheek in ’s Heerenberg. Leuk om een kijkje te 

nemen!  

 

Kinderpostzegels 

Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep 7/8 gestart met de verkoop van de 

kinderpostzegels. Zij zijn enthousiast begonnen en zijn al heel wat deuren afgegaan. Mocht u ze 

gemist hebben, maar toch mee willen doen met de actie, wilt u dat dan doorgeven, dan vragen 

wij een van de kinderen om bij u langs te gaan. 

 

 


