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Studiedag team
Morgen, 12 november, zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het team.
Samen met het team van SBO De Kampingerhof gaan we verder met onze scholing in
“Teach Like a Champion” en werken we uit welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn
binnen het SBO en onderzoeken we hoe we de positie van het SBO kunnen verbeteren. Wij
hopen op wederom een leerzame dag!

Start Schoolfruit
Vanaf 15 november krijgen we 20 weken lang schoolfruit, de dagen
waarop het schoolfruit wordt verstrekt zijn voor onze school
woensdag, donderdag en vrijdag. U kind krijgt op deze dagen in de
ochtendpauze fruit aangeboden op school. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie over het EUschoolfruitprogramma.

Verscherpte coronamaatregelen
Zoals u wellicht in het nieuws gehoord heeft stijgen de coronabesmettingen in Nederland erg
snel. Daarom hebben we de maatregelen op school weer aangescherpt. Als volwassenen
houden we anderhalve meter afstand van elkaar, houdt u hier ook rekening mee wanneer u
uw kind haalt of brengt van school?
Gesprekken, met bijvoorbeeld ouders, op school kunnen gewoon doorgang vinden. Wij
zorgen dan dat we in een lokaal zitten waar we op voldoende afstand van elkaar kunnen
overleggen.
We willen ook dat u uw kind weer bij het hek afzet, als er iets is wat u kwijt wilt aan de
leerkracht kunt u dit vertellen aan de juf/meester bij het hek. Deze zorgt er vervolgens voor
dat uw berichtje bij de leerkracht komt. Wilt u toch liever in gesprek met de leerkracht dan
kan dat natuurlijk altijd, dan kunt u een afspraak maken via de Parro-app.
We hopen dat we met deze maatregelen zo min mogelijk met het Coronavirus te maken
krijgen en dat iedereen gezond blijft.

Mediamasters
Groep 7/8 heeft afgelopen week meegedaan met de game
Mediamasters. MediaMasters is een spannende, gratis serious game
over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7
en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op
over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online
pesten, cybercriminaliteit en gamen? We hopen op deze manier onze
kinderen bewust te maken van de “gevaren” van alle mobiele media.

Prima lessen tegen pesten
Iedereen wil zich graag fijn voelen in de klas. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne
sfeer. Pesten zorgt voor een vervelende, nare sfeer en daarom moet het stoppen!
Als er gepest wordt in een groep, dan neemt iedereen een rol aan. Tijdens de lessen worden
de rollen benoemd; de gepeste, de pester, de meeloper, de verdediger en de
buitenstaander.
De grootste kans om het pesten te stoppen is als kinderen de rol van verdediger op zich
nemen. Wat kan de verdediger doen om het pesten te stoppen?
• Spreek de pester aan op zijn/haar gedrag.
• Vraag andere kinderen (zoals de buitenstaanders) om mee te helpen
om de gepeste te verdedigen.
• Zoek hulp bij een volwassene. Op school is dat de meester of juf.
Praten over pesten is geen klikken.
• Troost de gepeste.
• Zeg iets aardigs tegen de gepeste om hem/haar een fijn gevoel te
geven.
• Laat de gepeste merken dat hij/zij er niet alleen voor staat.

Muziekzolder
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder met het vernieuwde aanbod van de
muziekzolder.

