Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:




Schoolgids en betalingsverzoek
Agenda
Uitnodiging ouderavond

Schoolgids en betalingsverzoek
Op de eerste schooldag is er per gezin één nieuwe schoolgids meegegeven aan de kinderen. Wanneer
u deze gemist heeft, kunt u contact opnemen met de locatieleiding. De schoolgids staat ook op onze
website.
Tegelijk met de schoolgids is een betalingsverzoek meegegeven betreffende de ouderbijdrage en de
tussenschoolse opvang (overblijf). Wij verzoeken u de betaling voor 15 oktober 2015 in orde te maken.
De ouderbijdrage is evenals vorige jaren € 80,-- per kind, het overblijfgeld is ook onveranderd gebleven
en bedraagt € 150,-- op basis van 4 dagen overblijven. Voor het tweede en volgende kind betaalt u
€ 100,-- overblijfgeld. Let op! De rekeningnummers zijn gewijzigd!
Schoolgeld kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL76 ABNA 0507 1333 31 t.n.v. BS Nicolaas Müllerpier Ouderbijdrage.
Overblijfgeld kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL96 ABNA 0507 1400 52 t.n.v. BS Nicolaas Müllerpier Overblijf.
Agenda
8 september
15 september
25 september
7 oktober
8 oktober
19 oktober t/m 23 oktober
28 oktober

Algemene ouderavond
Studiedag, kinderen vrij
Koffieochtend
Kinderboeken- en techniekweek
Thema: Raar maar waar!
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
Koffieochtend

Algemene ouderavond
De algemene ouderavond staat gepland op 8 september 2015. Wij nodigen u van harte uit om deze
avond aanwezig te zijn. De avond bestaat uit twee gedeelten:
 Eén deel vindt plaats in de klas van uw kind(eren). De leerkracht(en) van uw kind(eren)
geeft/geven belangrijke informatie over het komende schooljaar.
 Het andere deel wordt verzorgd door Bureau jeugd en media en vindt plaats in de kleine zaal
van het MAAS theater.

19.15 – 20.15 uur
20.15 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur

Ouders groepen 1-4
Presentatie Kinderen en Media
door Tewatha Muller (MAAS theater)
Pauze
Informatie in de klas

Ouders groepen 5-8
Informatie in de klas
Pauze
Presentatie Kinderen en Media door
Tewatha Muller (MAAS theater)

Wat voor soort mediaopvoerder bent u eigenlijk?!
Tewatha Muller (Bureau jeugd en media) geeft u een rondleiding in de mediawereld van uw kind: van
spelletjeswebsites tot kinderreclame, hun surfgedrag, hun ontmoetingsplaatsen met ‘onbekende
vrienden’ en de foto’s die ze daar plaatsen. U wordt geprikkeld om na te denken over wat voor soort
mediaopvoeder u eigenlijk bent? Mediaopvoeding is ook: laten zien wat wél mag en kan. Er valt zoveel
te beleven en ontdekken voor kinderen in de online wereld. Kent u de mogelijkheden die bij uw kind
passen?
Op de avond komen de volgende onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde:
 Aantrekkingskracht van smartphones, tablets en sociale media.
 Welke rol speelt (sociale) media in het leven van kinderen?
 Welke invloed heeft mediagebruik op gezondheid en gedrag?
 Welke kansen en risico's bieden (sociale) media? (Denk daarbij aan cyberpesten en
‘whatsappgedoe’).
 Wat is risicovol en grensoverschrijdend gedrag?
 Wat moeten kinderen leren met betrekking tot sociale media?
 Hoe kunnen ouders hun kind helpen om goed met media om te gaan?
Met ouders van kinderen in de onderbouw zullen we wat nadrukkelijker stil staan bij de volgende
onderwerpen:
 De grote aantrekkingskracht van touch-schermen en de invloed op de ontwikkeling (wat leren
ze er van? Waar moet je op letten?).
 Geschikte content (wat zijn leuke, leerzame apps?)
 Hoe begeleid je je kind bij mediagebruik?
Ouders met kinderen uit de bovenbouw zullen waarschijnlijk merken dat het mediagebruik meer om
onderling contact draait. Zo vergroten ze hun sociale vaardigheden, ze leren samenwerken op afstand,
ze ‘oefenen’ met gevoelens. Dat leidt soms tot cyberpesten, nare ervaringen, afleiding en slaaptekort.
In de presentatie voor de bovenbouw zal Tewatha hier met name aandacht aan besteden.
U gaat naar huis met concrete handvatten en veel stof voor gesprek met elkaar én uw kind(eren).

De ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………………………………………. is/zijn tijdens de
algemene ouderavond op 8 september 2015:
wel / niet aanwezig tijdens het gedeelte in de groep van uw kind met ….. personen.
wel / niet aanwezig tijdens het gedeelte in het MAAS theater (Presentatie kinderen en media)
met ….. personen.
Dit strookje s.v.p. uiterlijk 3 september 2015 inleveren!

