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Wij zijn weer gestart

Dag allemaal,
Wij zijn inmiddels alweer twee weken onderweg in het nieuwe jaar. Na de kerstvakantie is Lucretia
van der Wal begonnen als interim schoolleider. Zij is in principe op dinsdag en donderdag op school.
Lucretia is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang op school. Sarah zal zich de komende
maanden vooral richten op ondersteuning van de leerkrachten bij het verder ontwikkelen van de
kwaliteit van het onderwijs. Lucretia is te bereiken via het emailadres: l.vanderwal@lauwerseneems.nl,
via het telefoonnummer van de school en in dringende gevallen via het mobiele nummer 0622535004.
Wij willen er samen een leuk en inspirerend jaar van maken in Zandeweer!

Groep 1/2 is naar de bibliotheek geweest
Dinsdagmiddag 16 januari hebben groep 1 en 2 een bezoek gebracht aan de bibliotheek in
Uithuizen. Een medewerkster van de bibliotheek heeft de kinderen
voorgelezen uit het boek Marcs grote gevaarlijke tanden. Daarna hebben we
in groepjes verschillende opdrachten uitgevoerd.
Lezen en voorlezen is natuurlijk leuk, maar ook heel belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind. Heeft u er al eens over gedacht om lid te worden
van de bieb?
het is gratis het is leuk het is nuttig het is gemakkelijk
Het was een erg leuk bezoek en de kinderen hebben er van genoten.
Ik wil alle ouders graag bedanken die hebben gereden.
Het was een geslaagde middag.
Cora Kuyper

Bieb op School – Ouders gezocht die willen helpen
Wist u dat wij binnenkort ook een eigen bibliotheek op school krijgen?
In overleg met Biblionet Groningen werken wij aan het inrichten van een
eigen collectie boeken met een heus uitleensysteem en eigen pasjes.
In dit verband zijn wij nog op zoek naar ouders die willen helpen bij het
saneren van de oude boeken en het opzetten en inrichten van de schoolbibliotheek.
Wanneer u wilt helpen kunt u zich aanmelden bij Lucretia.
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CITO toetsen
Januari is de maand waarin ook altijd de CITO toetsen afgenomen worden.
Ook op Nijenstein zijn wij weer met het afnemen van deze toetsen gestart.

GGD in Groep 2 en groep 7
Maandag 22 januari komt de GGD op school voor het reguliere onderzoek in groep 2 en groep 7. U
heeft hiervoor op uw huisadres een uitnodiging gehad en formulieren in kunnen vullen.
Lijnbaltoernooi Uithuizen op 31 januari a.s.
Woensdag 31 januari 2018 nemen wij als school met groep 5 en 6 weer
deel aan het Lijnbaltoernooi in Uithuizen. Meer informatie over dit
toernooi en wat de kinderen mee moeten en mogen volgt via de email.
Heel veel plezier en succes alvast.

Gebruik mobiele telefoons en app-gedrag
Als school worden wij geconfronteerd met het feit dat steeds meer kinderen een mobiele telefoon
hebben. We hebben op school de regel dat de telefoon onder schooltijd niet gebruikt wordt. Niet in de
klas en ook niet op het plein. Waar wij als school mee te maken hebben is dat steeds meer kinderen zich,
buiten schooltijd, via hun telefoon aansluiten bij app-groepen op Whatsapp of in andere programma’s.
Als school kunnen wij niet controleren wat er in dit soort apps gezegd of geschreven wordt. Hetzelfde
geldt voor welke kinderen wel of geen uitnodiging voor deelname aan een groepsapp krijgen, of daar
juist weer uitgezet worden. In de klas worden wij soms wel geconfronteerd met het gedrag van de
kinderen op deze apps buiten schooltijd. Daar waar daar op school concrete aanleiding toe is zullen wij
het gedrag van leerlingen naar elkaar toe natuurlijk bespreken. Wij
vragen u dan ook als ouders het app-gedrag van uw kind van tijd
tot tijd te volgen en te bespreken met uw kind of kinderen.

Dit ezelsbruggetje kan u daar wellicht bij helpen!!
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Verjaardagen januari
03 januari
08 januari
10 januari
11 januari
18 januari
21 januari
27 januari

Tim Bodde
Willemijn Kruijer
Robien Smit
Lysanne Kruit
Maud v.d. Heide
Giel Weesies
Jasmijn Smit
Daniël Groen

AGENDA
Dinsdag 6 februari 2018

Groep 1 en 2 gaan ‘s ochtends naar theatervoorstelling
De Drakentemmer in Uithuizen

Woensdag 14 februari 2018

Mogelijk nieuwe onderwijsstaking in Noord Nederland
Nadere informatie volgt per email

Donderdag 15 februari 2018

Margedag voor de groepen 1 t/m 8
De kinderen zijn de hele dag vrij.
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ICT Bijlage
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, 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…..

Kinderen en online privacy

Bij het gebruik van media speelt online privacy een belangrijke rol. Zodra je iets online zet, heb je
nauwelijks meer controle over die informatie, en dat kan (zelfs jaren later nog) nare gevolgen
hebben. Internet bewaart immers alles. Dat weten wij als volwassenen, maar kinderen gebruiken
het internet spelenderwijs en zijn vaak nog naïef.
In de brochure : kinderen en online privacy van Digibewust, Mijn Kind Online en Kennisnet
wordt u op weg geholpen met tips, informatie en advies. Bijvoorbeeld over:
Hoe waarborgt u de privacy van uw kind(eren), hoe helpen we kinderen hun identiteit te
bepalen, maar ook hoe gaan we zelf om met de eigen privacy?
Kennisnet ( dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs) start eind januari een grote
campagne over online privacy, daar zullen we u in ons volgende artikel verder over informeren.

Redactie ICT werkgroep

Link naar de brochure (indien de hyperlink hierboven niet werkt):
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/kinderen-en-online-privacy

