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Nieuwsbrief 13 mei 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de zeventiende nieuwsbrief van
het schooljaar 2021-2022. De nieuwsbrief krijgt u
eens in de twee weken via Parro. Heeft u de digitale
nieuwsbrief niet ontvangen? Geef dit dan door via
de mail aan directie@sbospringplank.nl

Op deze website ( https://www.mediawijsheid.nl/)
vind je tips en links naar betrouwbare partijen die je
verder kunnen helpen.
Met deze sites en materialen kun je aan de slag:
•

❖
•

Kind op maandag
•

•

•

1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25
Hier is de koning.
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is dat
nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat
ze naar God moeten luisteren.

•

•

❖
Omgaan met social media en gamen
Dinsdagavond 10 mei was er een ouderavond over
dit thema voor de ouders van groep B en C. Het was
een prettige avond waarin we met elkaar hebben gesproken over onze ervaringen met betrekking tot
mediawijsheid. De volgende informatie delen we
graag met u.
Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch
en bewust te gamen, internetten, lezen en tv te kijken.
Veel opvoedvragen gaan over het mediagebruik van
kinderen. De grootste uitdaging voor ouders is om
een goede balans te vinden. Naast digitale media,
moet er ook tijd zijn om buiten te spelen, te sporten,
te lezen, voldoende te slapen en met elkaar te praten en te lachen. Hoe kun je je kind daarbij helpen?
Praten met je kind over mediawijsheid kan lastig zijn.

•
•

•

•

Gebruik de tips van Kijkwijzer op het gebied van
mediagebruik Gebruik de WegWijzers, vol tips
om samen te lezen, kijken, luisteren, spelen en
doen; met en zonder scherm; binnen en buiten
Gebruik de tips van Kijkwijzer op het gebied van
mediagebruik
Op de website van Bereslim staan pedagogisch
verantwoorde computerspellen voor peuters
en kleuters
Mediasmarties adviseert over geschikte media
die passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van kinderen
Speel samen Mediamatties, een quiz voor ouder en kind (10-12 jaar)
Op HoeZoMediawijs.nl kunnen kinderen en jongeren vanaf 10 jaar zelfstandig aan de slag met
mediawijze thema’s. De website helpt hen op
een positieve manier om te gaan met internet,
mobieltjes en (sociale) media
Bekijk het uitgebreide dossier Kind en jeugd:
hoe houd je kinderen online veilig? op VPNgids.nl
Volg de gratis online cursus mediaopvoeding van NTR
Doe de quiz van het Nederlands Jeugdinstituut en ontdek hoe mediawijs jij bent als opvoeder. En lees deze 15 vragen en antwoorden
over mediaopvoeding
In het gezin afspraken maken over het gebruik
van de mobiele telefoon? Deze kaart helpt je op
weg
Gebruik een van
deze filmpjes als gespreksstarter
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Educare 75 jaar
Deze maand vieren de scholen van Educare feest
vanwege het 75 jarig bestaan van Educare. Op de
meeste scholen is dit een gezellige dag met een door
kinderen gemaakte voorstelling voor ouders tot slot.
Ook in Zeewolde op De Springplank zouden we dit
doen, gekoppeld aan een drama/dans project. Door
ziekte van de kunstenaar die dit met ons het programma heeft bedacht en ook zal uitvoeren hebben
we dit feest moeten uitstellen naar volgend schooljaar.
❖

Met vriendelijke groet, Annemieke van der Krift en
Bianca de Zoete
directie@sbospringplank.nl

Oekraïne
Voor de meivakantie hadden we een actie voor Oekraïne samen met de Springplank Harderwijk. Hier is
het mooie bedrag van €520,- mee opgehaald. We
willen iedereen die hieraan mee heeft gewerkt hartelijk bedanken.
Data:
22 juni
1 juli

Studiedag
Studiedag

18-10-21
Kerstvakantie
27-12-21
Voorjaarsvakantie
28-02-22
Goede vrijdag
15-04-22
Tweede Paasdag
18-04-22
Meivakantie
25-04-22
Hemelvaart
26-05-22
Tweede Pinksterdag 06-06-22
Zomervakantie 2022 11-07-22
Herfstvakantie

22-10-21
07-01-22
04-03-22

06-05-22
27-05-22
19-08-22

Bij deze vast het vakantierooster voor het komende
schooljaar 2022-2023:
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