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Nieuwsbrief 16 april 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de veertiende nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.

❖
Kind op maandag
Mag ik bouwen?
Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land.
Maar daar wonen ook andere mensen, die
het maar niks vinden dat de tempel weer
wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene
brief aan de koning, waardoor de bouw
wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer
aan de slag.
Nehemia komt uit
Jeruzalem en woont
nu in de burcht
Susa. Hij wil zijn
volksgenoten helpen
met de bouw van de
tempel en krijgt toestemming van de koning.

❖
Spelend leren
Kinderen leren vooral door spel. In hoeken
dagen we de kinderen uit tot spel. In deze
bloemenwinkel bij groep A zijn kinderen al
spelend bezig met onder andere taal, rekenen, lezen en het verwerken van emoties.
Op deze manier bieden we kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen en te
leren. Heeft u thuis nog materialen die we
kunnen gebruiken voor de bloemenwinkel?

❖
Sociale media
Veel kinderen in de bovenbouw zijn, zoals
dat bij hun leeftijd past, sociale media aan
het ontdekken. Ze hebben nummers uitgewisseld en spreken/volgen elkaar via de
verschillende kanalen; Snapchat, TikTok,
Whatsapp, Instagram e.d.
De laatste weken krijgen we steeds meer
en vaker signalen dat deze gesprekken niet
verlopen zoals gewenst.
Als school hanteren we een strak antipestprotocol. We willen dan ook dat al onze
leerlingen graag naar school komen en zich
hier goed voelen. Ook online kunnen zaken
gezegd worden die niet leuk zijn en kunnen
uitlopen tot pesten.
Wat kan je als ouder doen om het online pesten te voorkomen?
- Informeer je over het gebruik en misbruik van internet en mobiel bij jongeren.
- Toon interesse voor de communicatievaardigheden van je kind. Weet waarmee je kind bezig is op de computer en
de mobiel. Maak ook duidelijke afspraken over wat kan en niet kan (o.a. tijdbesteding).
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Zorg voor een open gesprek over wat
binnenkomt en buitengaat via de computer en de mobiel.
Bespreek concrete voorvallen, ervaringen of nieuwtjes en verken wat kan of
niet kan.
Bekijk met je kind hoe hij/zij met Facebook, Instagram, TicTok, WhatsApp kan
omgaan.
Dring er bij je kind op aan dat het geen
paswoorden of andere gevoelige informatie uitwisselt met anderen.

Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie 2021

❖
We wensen u een prettig weekend!
Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete
directie@sbospringplank.nl

Wat als je kind slachtoffer is van online
pesten?
- Let op gedragssignalen: plots niet meer
naar school willen, niet meer computeren of op de mobiel zitten.
- Ga het gesprek aan: blijf rustig en luister naar het verhaal van je kind.
- Neem het verhaal van je kind ernstig
maar durf ook relativeren. Internet- of
mobiel-communicatie komt soms harder
aan dan bedoeld.
- Reageer niet zelf op pestberichtjes.
- Vertel je kind pestmails, pestchats en
pest-sms’jes bij te houden of uit te printen als eventueel bewijsmateriaal.
- Bekijk samen met je kind hoe hij/zij zich
beter kan beschermen. Verander desnoods het mobiele nummer, e-mailadres
of de online gebruikersnaam. Zoek uit
hoe bepaalde contactpersonen kunnen
worden geweerd of geblokkeerd.
- Komen de pesterijen uit de schoolomgeving, praat dan met de school, net zoals
je dat met gewoon pesten doet.

Data
23 april

13-05-21 t/m 14-05-21
24-05-21
Woensdag 30 juni
Vrijdag 9 juli
19-07-21 t/m 27-08-21

Koningspelen.
❖

Vakantierooster en studiedagen 20-21
22-02-21 t/m 26-02-21
Voorjaarsvakantie
02-04-21
Goede vrijdag
05-04-21
Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april
Studiedag
26-04-21 t/m 07-05-21
Meivakantie
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