
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

12 juni: OR vergadering 

13 t/m 15 juni: kamp groep 8 

21 juni: schoolreis groep 1 t/m 7 (let op 

gewijzigde datum, was 12 juni) 

26 juni: MR vergadering 

27 juni: Zomerfeest! 

 

 

● Formatie 

● Nationaal mediapaspoort 

● Hou ‘t schoon opnames Heemstede 

● Ouders & onderwijs 

● Staar je niet blind op je scherm 

● KIES (Kind in Echtscheiding) 

 

 

 
Formatie 
Achter de schermen zijn wij druk bezig met de 
formatie van komend schooljaar. Deze gaan wij 
binnenkort met u delen. 
 

 

 

Nationaal mediapaspoort 

Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online via        

(spel)computers, tablets en mobiele telefoons.     

Wij bieden op school daarom het Nationaal       

media paspoort aan. Alle leerlingen krijgen lessen       

over 7 thema's, die elk schooljaar terugkomen.       

De 7 lessen per schooljaar duren tussen de 20 en          

50 minuten per les en zijn exact afgestemd op de          

leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau     

en leervermogen van de leerlingen. 
 

De thema’s zijn: 

1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet 

waar in de media?) 

2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op 

internet?) 

3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over 

respectvol met elkaar omgaan, online 

pesten) 

4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de 

tijd die je aan online en offline spelen 

besteedt) 

5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw 

online leven in?) 

6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en 

wat mogen anderen van jou weten?) 

7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie 

kun je terecht als je hulp en tips nodig 

hebt?  

 

 

Hou ‘t schoon opnames in Heemstede 

Op zaterdag 16 juni vinden de opnames voor het 

programma van RTL Telekids programma Hou ’t 

Schoon plaats in Heemstede. Alle Heemsteedse 

basisschoolkinderen zijn uitgenodigd voor de 

opnames en de aanmeldingen komen gestaag 

binnen. Via verschillende voorrondes strijden 

uiteindelijk 2 teams in de finale. We hopen dat 

veel kinderen meedoen aan dit leuke 

spelprogramma en nieuw dit jaar is dat kinderen 

geen auditie hoeven te doen: iedereen mag 

meedoen! 

  

 

https://www.nationaalmediapaspoort.nl/images/pdf/Doorlopende%20leerlijn%20Nationaal%20Media%20Paspoort.pdf


 

Naast de opnames van RTL Telekids organiseert 

gemeente Heemstede die dag rondom het 

gemeentehuis festival Opgeruimd!. Het festival 

gaat over (zwerf)afval en duurzaamheid en biedt 

diverse activiteiten voor jong en oud gedurende 

de dag. Zo is er een stormbaan - als onderdeel 

van het programma – die de gehele dag geopend 

is voor het publiek. Er is theater voor de 

allerkleinsten en een workshop ‘Vreemde Vogels’ 

knutselen van MooiZooi. Verder is er een kleine 

markt met informatie en verrassende 

gerecyclede producten. Voor muzikale omlijsting 

zorgt o.a. DJ Kringloop en voor iets lekkers 

kunnen bezoekers terecht bij de verschillende 

food- en drink trucks. 

Wanneer?  Zaterdag 16 juni 2018 

Waar?       Rondom het gemeentehuis Heemstede 

Hoe laat?  10-17 uur 

Meer informatie? 

Facebook Duurzaam Heemstede 

 

 
Ouders & onderwijs 
Graag stellen wij ons aan u voor.  Ouders & 

Onderwijs is dé landelijke organisatie voor ouders 

met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders 

kunnen met vragen bij ons terecht. Gratis en 

onafhankelijk. Het ministerie van OCW maakt, in 

opdracht van de Tweede Kamer, de activiteiten 

van Ouders & Onderwijs financieel mogelijk.  

 

Kennis over het onderwijsveld 

Ouders & Onderwijs geeft ouders én 

medezeggenschapsraden informatie en advies. In 

de praktijk stellen ook regelmatig 

onderwijsprofessionals ons vragen. Dagelijks 

krijgen wij telefoontjes van ouders met vragen 

over onder andere extra zorg voor hun kind op 

school, schoolkeuze, het schoolbeleid, 

communicatie met school en veiligheid en 

gezondheid. Wij zijn goed op de hoogte van alle 

regelgeving over het onderwijs en kennen de 

rechten en plichten van ouders én school. Wij zijn 

een luisterend oor voor ouders, we geven hen 

informatie over wet- en regelgeving en wijzen de 

weg in het onderwijsveld. De ouders geven we 

tips om met school het goede gesprek aan te 

gaan over de zorgen die ze hebben.  

 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Bel met onze informatielijn: 

0800-5010. Dan ervaart u zelf dat wij een rol 

kunnen spelen bij ouders met vragen over het 

onderwijs van hun kind. 

 
Staar je niet blind op je scherm 

Het zal u niet ontgaan zijn in de media dat bij 

steeds meer kinderen de ogen achteruitgaan. Wij 

hanteren de regel 20-20-2. Daar ziet u meer van 

in het filmpje met onderstaande link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jh5Fmii9iag 

 

KIES (Kind in echtscheiding Situatie) 

In het najaar start er een nieuwe Kind in 

Echtscheiding Situatie Groep voor kinderen in de 

leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Het gaat om twee 

groepen een voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 

een voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het is een 

preventieve spel en praatgroep voor kinderen, 

waarvan de ouders zijn gescheiden of aan het 

scheiden zijn. Het liefst doen we de groep in een 

ruimte op een basisschool. Dit is een vertrouwde 

omgeving voor kinderen. De afgelopen jaren 

heeft de groep al op verschillende scholen in 

Heemstede gedraaid. We verwachten de groep 

eind september te gaan starten, waarschijnlijk op 

vrijdagmiddag na schooltijd. Het gaat om twee 

keer een groep van 1 uur op vrijdagmiddag. De 

groep bestaat uit 8 bijeenkomsten. In de 

herfstvakantie slaan we een keer over. 

De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. 

 

Voor meer informatie zie website CJG  

  

 

  

  

 

http://www.facebook.com/duurzaamheemstede
https://www.youtube.com/watch?v=jh5Fmii9iag

