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Kort nieuws

De schoolgids is bijna klaar! Deze ontvangt u in de loop van de week per email. De schoolgids is dan ook te
vinden op onze website.
Staking donderdag 5 oktober
Op donderdag 5 oktober 2017 zal er, zoals op veel scholen in Nederland door de meesters en juffen op onze
school worden gestaakt. Leraren willen dat er in het regeerakkoord (meer) ruimte wordt gemaakt voor een
eerlijker salaris. De staking vraagt ook om maatregelen voor het verlagen van de werkdruk en het groeiende
lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere
onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. Ons schoolbestuur is lid van de PO-Raad.
Voor meer informatie over de achtergronden van deze staking kunt
informatie vinden op www.poinactie.nl.
De staking op donderdag 5 oktober betekent dat ODBS Nijenstein
die dag gesloten blijft. Dat houdt in dat de kinderen die dag geen les
krijgen en dat we de kinderen niet kunnen opvangen.
Ouders gezocht!

Wij zoeken nog ouders voor:
-

-

-

De Activiteitencommissie: De activiteitencommissie helpt mee bij de meeste festiviteiten van de
school. Door deze groep ouders kunnen we de feesten voor de kinderen en ouders houden. Dus… heb
je leuke ideeën en vind je het leuk om mee te helpen bij feesten of activiteiten op school? Geef je dan
op!
De klankbordgroep: De klankbordgroep is een groep ouders die kritisch meedenkt over de school.
Wat zijn de sterke punten van de school? Wat zou anders kunnen? Ook kan de school nieuwe ideeën
bij de klankbordgroep neerleggen om mee te denken. We vergaderen ongeveer vier keer per jaar.
Leden voor de kascommissie van de activiteitencommissie: Welke ouders willen in de kascommissie?
Het betekent een keer per jaar de financiën controleren van de activiteitencommissie.
Het inrichten van de hal bij Sinterklaas, Kerst en Pasen. Welke ouders willen drie keer per jaar de hal
sfeervol inrichten?
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Groep 1/2 – project Wonen
Groep 1/2 heeft in het kader van het project wonen een wandeling gemaakt door Zandeweer. Ze gingen
kijken hoe alle kinderen uit de klas, die in Zandeweer wonen, wonen. Wat leuk al die verschillende huizen!

Alles in 1 – project Energie
Het energiecarrousel is vorige week vrijdag van start gegaan. De leerlingen mochten kiezen uit: zonnemaskers
kleien, proefjes doen, dans, apparaten ontmantelen of uitvindingen maken. Wat hebben ze hard en met veel
plezier gewerkt!
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Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 2017. Het thema is: Griezelen. Gruwelijk eng!
Wij hebben natuurlijk ook weer leuke activiteiten in het thema!
Vrijdag 6 oktober
We openen de kinderboekenweek gezamenlijk in de hal. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen zo eng
mogelijk verkleed komen op school! Wie is de griezeligste heks, de ingewikkeldste mummie of de engste spin?
Donderdag 12 oktober
Alle kinderen mogen die dag hun oude, gelezen boeken verkopen (opbrengst natuurlijk voor de kinderen
zelf). De boekenmarkt is van 13.45 tot 14.30 uur en u bent als ouder (opa, oma buurman, buurvrouw, ...) van
harte welkom. De jonge kinderen hebben vast wel even hulp nodig.

ICT
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen daarin een
belangrijke rol. Om u als ouders te helpen -samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze
mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Nepnieuws
Het staat op internet, maar is het waar en hoe
controleer je dat? Het vervelende is, dat hoe meer
er op een bericht geklikt wordt, hoe vaker het verschijnt
in zoekmachines en op social media. Het is daarom zo belangrijk dat kinderen informatievaardigheden leren en gebruiken om berichten en informatie te beoordelen. Het moet eigenlijk een tweede
natuur zijn van ons allemaal om je af te vragen: wie is de afzender, welke bronnen zijn er gebruikt. Bewust en
kritisch met nieuws en berichten om gaan is een must om “echt en nep” van elkaar te leren onderscheiden.
Onderstaande checklist kan daar wellicht bij helpen:

1. Lees het hele bericht en niet alleen de titel: een titel trekt alleen maar de aandacht;
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2. Waar komt het artikel vandaan: de grote nieuwsmedia hebben zich te houden aan vastgestelde regels;
3. Is het satire of een column: overdreven grappig is vaak een aanwijzing dat het niet om echt nieuws
4.
5.
6.
7.

gaat;
Welke bronnen zijn gebruikt: goede berichten vermelden altijd de bronnen, bekijk die ook;
Wie heeft het artikel geschreven: zoek of er iets bekend is van de schrijver zoals andere artikelen,
informatie over hem/haar;
Controleer de datum: aan oud nieuws heb je niet zoveel;
Vraag ook anderen naar hun mening: praten over nieuws en kritisch lezen helpt.

Redactie ICT werkgroep L&E
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