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Thema mediawijsheid november
In november wordt het tweede thema behandeld van de methode voor mediawijsheid, het
Nationaal Media Paspoort. Dit thema gaat over identiteit. In dit thema wordt aangedrongen
op nadenken voordat je iets doet online. Dat de kinderen bedenken wat mensen over jou
zouden kunnen denken als ze iets van jou online zien. Nadenken over wat je graag wilt
dat mensen over jou denken. Ook wordt nagedacht over anonimiteit en wie je als vrienden
toelaat op je online profielen en over niet zomaar met iemand afspreken die je online hebt
leren kennen. Wellicht thuis ook nog een interessant onderwerp om over door te praten.
Sinterklaas
De Sinterklaasperiode komt er weer aan. Hier vindt u alvast belangrijke data / informatie:
-Op woensdag 14 november na schooltijd wordt de school versierd voor de
Sinterklaasperiode. Alle hulp is welkom.
- Op donderdag 22 november mogen alle kinderen een schoen meenemen om te zetten.
Deze dag brengen de groepen 1 t/m 3 een bezoek aan het huis van Sinterklaas.
- De surprises gemaakt door groep 5 t/m 8 worden op woensdag 28 november ingeleverd
en neergezet in de hal. De surprises moeten worden gebracht met (vuilnis)zak erom heen.
- Vrijdag 30 november verwelkomen wij Sinterklaas op de PC Hooftschool. U kunt
natuurlijk ook gezellig komen kijken als hij aankomt om 8.30 uur.
-Woensdag 5 december is er in de middag een spellencircuit voor alle kinderen. Na
schooltijd ruimen we alle Sinterklaasspullen weer op. Alle hulp is welkom.
EU schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor de actie EU schoolfruit. Van 14 november t/m 19
aprilkrijgen alle kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een portie fruit of groente als
tussendoortje. Op maandag en dinsdag is het nog wel de bedoeling dat de kinderen zelf
groente of fruit meenemen.
Schoenmaatjes
Er zijn al verschillende mooi versierde schoenendozen ingeleverd met hele leuke
spulletjes erin. Denkt u eraan dat de schoenendozen voor 30 nov. ingeleverd moet zijn.
De schoenendozen dienen naar Amsterdam te worden gebracht. Wilt u helpen? Graag
aangeven bij juf Francisca.
AMSTERDAM *Bidfood* Jan van Galenstraat 4-14, 1051 KM
4 december 13.30 - 15.30 / 5 december 12.00-14.00 / 6 december 13.30- 15.30

Bijlagen
In de bijlagen vindt u de vraag van de maand van Jeugd en gezin, en informatie van de
logopediste.
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Toetsweek groep 8
MR vergadering 19.30 uur
Schoenzetten
Bezoek huis van Sinterklaas groep 1
t/m 3
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30 nov.

Sinterklaas viering

Bijlage 1: Vraag van de maand - Jeugd en gezin
‘Zie ginds komt de onrust – hoe help ik mijn kind met spanning rondom
Sinterklaas?’
Half november komt de Sint weer naar Nederland! Voor veel kinderen het hoogtepunt van
het jaar. De voorpret rondom Sinterklaas roept bij papa’s en mama’s vaak mooie
herinneringen op aan vroeger. Het is erg leuk om met je eigen gezin deze spannende tijd
te beleven. Samen naar de intocht gaan, liedjes zingen, verlanglijstjes maken, genieten
van pepernoten en je schoen zetten.
Bij sommige kinderen ontstaat rond de komst van de Goedheiligman een heel onrustig
gevoel. Vooral jonge of heel gevoelige kinderen kunnen niet altijd omgaan met alle
opwinding. Alle prikkels van televisieprogramma’s, liedjes, versierde klassen en de lange
aanloop naar pakjesavond kunnen overweldigend zijn. Bij veel kinderen is de fantasie heel
sterk, zij geloven vaak heilig in Sinterklaas en nemen alles eromheen heel serieus. Dit kan
ook angst oproepen.
Merk je dat jouw kind last heeft van spanning of angst rondom Sinterklaas? Deze tips
kunnen je helpen hiermee om te gaan:
- Wees heel duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de schoen mag zetten en wat
hij/zij ongeveer kan verwachten. Zo weet je kind precies waar hij/zij aan toe is
en hoeft hij/zij zich er geen zorgen over te maken.
- Haal Sinterklaas niet bij de opvoeding! Dreig niet dat Sinterklaas geen
cadeautjes geeft als je kind zich misdraagt. Het idee dat Sinterklaas alles ziet
en weet kan beangstigend zijn.
- Dwing je kind niet om Sinterklaas van dichtbij te bekijken of een hand te geven.
Sommige kinderen proeven liever de sfeer op afstand, of vinden het zien van
de Sint op televisie al voldoende. Forceer niets, hierdoor kan je kind nog
banger worden. Laat liever je kind het feest op zijn eigen manier beleven.
- Bereid angstige of heel gevoelige kinderen goed voor op wat er gaat gebeuren
op school of op pakjesavond. Als ze weten wat ze ongeveer kunnen
verwachten, zullen ze meer genieten van het feest.
- Bedenk praktische oplossingen: houdt bijvoorbeeld het kijken van het
Sinterklaasjournaal voor bedtijd je kind wakker met allerlei vragen en
spanning? Kijk het op een ander moment van de dag!
Heb je vragen over kinderen die gespannen of angstig zijn? We denken graag met je mee!
Op onze site www.jggv.nl vind je de contact informatie.

Bijlage 2: Logopedie
Heeft uw kind moeite met het hakken en plakken van woorden? Herkent uw
kind nog niet alle letters? Heeft uw kind moeite met de uitspraak van een aantal
klanken? Worden er bepaalde klanken niet gevormd? Praat uw kind nog niet
voldoende wanneer u het vergelijkt met zijn/haar leeftijdsgenootjes? Lukt het
lezen of schrijven van woorden nog niet zo goed?
Dit zijn een aantal voorbeelden waarmee ik uw kind kan helpen. Mijn naam is
Inge Wessel, logopedist en klinisch linguïst. Sinds vorig schooljaar ben ik
werkzaam op basisschool de Vinkenbaan in Muiderberg. Vanaf nu ben ik ook
werkzaam op de PC Hooftschool. Hier ben ik elke vrijdagochtend aanwezig.
Heeft u vragen over logopedie of twijfelt u aan één van de talige ontwikkelingen
van uw kind, dan mag u altijd even binnen komen.
Ook ben ik bereikbaar per mail: inge@spraakkompas.nl en telefonisch 0623677821.

Logopedie valt binnen het basispakket en wordt rechtstreeks vergoed door de
zorgverzekeraar. Wel heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, orthodontist,
jeugdarts enz.
Met vriendelijke groet,
Inge Wessel

