Molenhoek – 8 februari 2013

Rectificatie
Er staat een fout in de data van deTtierelier van 18
januari
In het “verhaaltje” over social media wordt er over
21 februari gesproken en in de “wist u datjes” staat
6 februari.
De juiste datum is 21 februari
Thema-avond: Facebook, Hyves. MSN of Tweeten.
Weet u wat uw kind doet?
Hoe ga je als ouders om met Social Media? Welke
(digitale) communicatiemiddelen sta ik mijn kind
toe te gebruiken? Mag mijn kind wel of niet op
pagina’s als Hyves, Facebook of Tumblr?
Digitaal pesten: hoe te voorkomen, te herkennen en
doet mijn kind hier wel of niet aan mee?
Wat doe ik als leerkracht/ouder als een kind
pest of gepest wordt?
Mag mijn kind op Hyves, MSN, Facebook of
Tumblr?
Hoever kan ik als ouder gaan in het
“controleren” van de Social Media van mijn
kind?
Op donderdagavond 21 februari 2013
organiseert
onze Ouderraad een thema-avond over Social
Media. Social Media is een verzamelnaam voor
alle internettoepassingen waarmee het
mogelijk is om informatie met elkaar te delen
op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke
wijze. Uit de praktijk blijkt dat vanaf groep 4 de
verschillende Social Media bij de kinderen een
rol gaan spelen.
Met huiswerkopdrachten gaan kinderen het
internet op. Ze ‘zoeken’ contact met vriendjes
en vriendinnetjes op via chatpagina’s.
Spelletjes worden gespeeld op de computer of
via internet. Helaas gaat het soms ook mis en
worden kinderen gepest, gaan pesten of

komen in aanraking met ongewenste contacten
via het internet.
Melanie de Kater als schoolmaatschappelijk
werkster verbonden aan De Grote Lier, wil
graag met de ouders en teamleden hierover
van gedachten wisselen en handreikingen
geven hoe je als ouder met de huidige Social
Media om kunt gaan.
De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur en we
starten om 20.00 uur. De avond zal eindigen tussen
21.30 en 22.00 uur. Wij hopen op een grote
opkomst; u bent van harte welkom!
Rapport tekeningen
De kinderraad heeft voor het rapport een tekening
uitgekozen, die op de voorkant van het rapport
komt.
Het was een moeilijke beslissing om de beste
tekening er uit te pikken voor de kinderraad omdat
ze allemaal super mooi waren.
Maar toch zijn we er uitgekomen.
De tekening die op de voorkant komt is die van
Nina Paardekooper 6A
Haar tekening is uit de beste drie getrokken.
Dat waren die van Paula, Dana en Nina de winnaar.

Een cadeautje werd overhandigd door Sam
Melchers, de voorzitster
Groetjes van Floor en Friso van de kinderraad.

Wist u dat…..
er vanochtend weer goed gecarnavald is
door de kinderen en leerkrachten?
we genoten hebben van alle groepen die in
De Wieken opgetreden hebben?
de school weer gezellig versierd is met
serpentines, ballonnen, maskers en
prachtige carnavalstekeningen?
de kinderen van de groepen 8 dinsdag tot
en met donderdag hard gewerkt hebben
aan hun CITO-toetsen?
zij nu een heerlijke vakantie dubbel en
dwars verdiend hebben?
de kinderen maandag 18 februari hun
rapport uitgereikt krijgen en de 10minutengesprekken zullen plaatsvinden op
25 en 26 februari?
de adviesgesprekken met de ouders en de
kinderen van groep 8 zullen plaatsvinden
op 25, 26 of 27 februari?
dit het eerste ‘digitale rapport’ is,
natuurlijk uitgeprint op papier en in de
vertrouwde rapportklapper?
door alle kinderen van groep 5 t/m 8 een
tekening is gemaakt voor de voorkant van
de klappers?
KR8, onze kinderraad, hieruit een keuze
heeft gemaakt?
U elders in de Tierelier leest welke
tekening is gekozen?
de ouderavond met als thema ”Social
Media” plaats zal vinden op donderdag 21
februari om 20.00 uur? (zie informatie
elders in deze Tierelier)
de commissie Schoolverlatersdagen actief
bezig is met de voorbereiding van de
gezellige kampdagen voor de groepen 8 in
mei?
wij iedereen een heel gezellige carnaval,
ski- of krokusvakantie toewensen?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-udatjes voor u hebben?

Schoolreis!!!
Wij willen nog niet alles verklappen, maar we gaan
op donderdag 6 juni met de héle school op
schoolreis naar dezelfde plek. Lees de komende
Tiereliers goed door, want al snel krijgen jullie meer
informatie!
Groetjes,
de schoolreiscommissie.
Knippen voor het goede doel
Weer gaat kapsalon Hanneke knippen voor het
goede doel. Voor het team van de “tweede adem
/KWF. Zij gaan de strijd aan tegen kanker. Help ons
wij kunnen het niet alleen.
We gaan knippen op zondag 24 februari vanaf
11.00 uur. (meer geven mag naar gevoel).
Bel voor een afspraak of probeer die zondag
Aan te komen 024-3580601.
Tot dan
Hanneke en team
Lindelaan 57a Molenhoek
info@detweedeadem.nl
www.kapsalonhanneke.nl
Interessant om te weten
11-02 t/m 15-02 voorjaarsvakantie
18-02 rapporten
18-02 periodieke hoofdluiscontrole
19-02 Melanie de Kater (schoolmaatschappelijk
werk aanwezig 13.30-14.30 uur)
21-02 thema avond Social Media
25-02 10-minutengesprekken
26-02 10-minutengesprekken
12-03 Melanie de Kater (schoolmaatschappelijk
werk aanwezig 13.30-14.30 uur)
15-03 bouwviering groepen 1-2 (11.00 uur)

