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GROEP 7 EN 8 DOEN MEE AAN DE WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Van 16 tot en met 23 november gaan de groepen 7 en 8 meedoen aan de
Week van de Mediawijsheid 2018.
Het thema luidt: ‘Heb jij het onder de duim?’.

Heb jij het onder de duim?
Met de opmars van de smartphone is onze duim een machtig instrument geworden.
Of we er nu mee scrollen, klikken of swipen: de mogelijkheden zijn eindeloos.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, met je volgers delen wat je vandaag
hebt meegemaakt of op zoek naar een nieuwe date? Je duim regelt het allemaal.
Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee.
Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken,
het vinden van een baan of het regelen van je privacy instellingen: het wordt steeds
belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.
Daarbij hoort ook dat je je bewust bent van wat allemaal nodig is om mee te kunnen komen in een samenleving die steeds digitaler wordt.
Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) richten we ons op iedereen die
wel een helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf
‘mediawijs’ te kunnen noemen en stellen jong en oud de vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’
Wat is MediaMasters?
Tijdens de week van de Mediawijsheid op 16 t/m 23 november 2018 doen de groepen 7 en 8
ook mee aan de landelijke wedstrijd van MediaMasters. MediaMasters is een spannende
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, privacy en nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis het avontuur aan en bundelen hun mediawijze
krachten om MediaMissies te volbrengen.
Tips voor ouders/ verzorgers
Hoe ga je in gesprek met je kind over media? Hoe zorg je ervoor dat jij en je kind veilig online gaan?
Antwoorden op deze en andere vragen vind je op de pagina over opvoeding.
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/opvoeding
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

SINTERKLAASINFO

Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

Alle s over de Sinterklaasviering
staat verderop in deze info!
VOLGENDE INFO VRIJDAG 30
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 28
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.
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HALLO ALLEMAAL,
Wij zijn juf Marieke en juf Henriëtte. We zijn niet alleen de juf van groep 5/6 of van groep 3,
maar ook de “interne contactpersonen” op de Paulusschool.
Wat is dat nou weer vraag je je af. Dat willen we je graag even uitleggen!
Soms gaan dingen niet zoals je graag zou willen.
Je hebt al een hele tijd ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt.
Of je moet een geheim bewaren…..maar het is eigenlijk een heel vervelend geheim. En niet zo maar een beetje, het zit je echt behoorlijk
dwars.
Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken.
Je praat het eerst uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat
is meestal de goede manier.
Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten: je papa, je
mama, de oppas, je opa of oma, je vriend of vriendin; je juf of meester….. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen!
Als dat niet werkt dan kun je bij een van ons terecht.
We bieden je een luisterend oor en proberen je te helpen met het vinden van een oplossing.
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SINTERKLAASINFO 2018
DE SCHOEN ZETTEN!!!

PROGRAMMA VOOR DE BOVENBOUW

Op maandag 26 november mogen alle kinderen
van de groepen 1 t/m 8 de schoen zetten. De
schoenen, die natuurlijk versierd mogen worden,
kunnen al vanaf vrijdag 23 november mee naar
school worden genomen.
Sinterklaas houdt héél erg van mooi geverfde, of
geknutselde schoenen! Ze moeten natuurlijk wel
opvallen, zodat Sint en de pieten ze niet kunnen
missen! Zeker weten dat er dan wat in komt!!!
De kinderen van groep 6,7 en 8 zetten ook
hun schoen!
Wanneer uw kind ergens allergisch voor is, en dit
nog niet bekend is bij de leerkracht, wilt u dit
dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest
in hun eigen klas. Er zijn weer surprises gemaakt,
en gedichten.
In de week van 19 november worden er weer
lootjes getrokken.
Voor de surprise is een bedrag van € 3,50 afgesproken. De jongere kinderen mogen best door
hun ouders worden geholpen!

SURPRISE – TIPS

Tip 1: Een surprise is iets wat degene die je getrokken hebt leuk moet vinden, en wat je
zelf gemaakt hebt.
Tip 2: Je moet er wel een gedicht bij maken.
Een gedicht kun je ook vinden op internet
https://www.sint.nl
Tip 3: Maak een surprise zó dat de cadeautjes
erin passen.
Tip 4: Het mag niet meer kosten dan € 3,50
Tip 5: Maak er iets origineels van.
Tip 6: Je mag anderen best om hulp vragen, niet
je klasgenoten!
Tip 7: Probeer te ontdekken wat zijn/haar hobby's zijn. (Vraag aan de juf of meneer of
alle kinderen willen vertellen wat ze leuk
vinden en luister dan goed naar het kind
dat jij hebt getrokken).
Tip 8: Probeer alles goed geheim te houden.
Tip 9: Als je op tijd begint zal het zeker een
leuke surprise worden.

SINTERKLAASFEEST WOENSDAG 5
DECEMBER
Op deze dag is er een normale schooltijd, n.l. van
8.30 tot 14.00 uur.
Sint en zijn pieten worden om 9.30 uur buiten
opgewacht door alle kinderen.
Het sinterklaasfeest voor de groepen 1 t/m 4
vindt plaats in de speelzaal.
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