Nieuwsbrief donderdag 4 november 2021

Beste ouders/verzorgers,
Wij heten Sjors van Goor (gr. 1) en zijn ouders van harte welkom bij ons op school. Wij wensen hem
een hele fijne bassischooltijd toe op de Prinses Margrietschool!
Week van de mediawijsheid
De Week van de Mediawijsheid vindt plaats van 5 t/m 12 november 2021. Dit jaar is het thema ‘Samen
sociaal online’. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte
om hierover met elkaar in gesprek te gaan, om jezelf of een ander mediawijzer te maken en daarmee
weerbaarder en digitaal vaardiger te worden.
Groep 6-7-8 neemt deel aan MediaMasters. Dit is een spannende serious
game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor de
bovenbouw. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op
over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten,
cybercriminaliteit en gamen?
In het openbaar onderwijs Terschelling heeft de werkgroep ICT een doorlopende leerlijn van groep 1
t/m groep 8 opgezet. Die wordt deze week op de drie scholen aangeboden aan de leerkrachten.
Verder wil ik u vragen om donderdagavond 18 november vrij te houden in de agenda. Op die avond zal
theater Smoar een voorstelling geven in het VMBO die in het teken van ‘mediawijsheid’ staat. De
avond is voor alle ouders van het eiland met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Binnenkort ontvangt u hierover een extra nieuwsbrief met uitgebreide informatie.
Even voorstellen
Esmee Joosten loopt tot eind januari stage in groep 4-5. Zij is tweedejaars student aan de
PABO. Tevens werkt Esmee momenteel als onderwijsassistente op obs ’t Hunnighouwersgat.
Keuzewerkuur
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 gestart met het Keuzewerkuur. De
kinderen konden kiezen uit een verscheidenheid van activiteiten, zoals kickboksen
dat wordt aangeboden door juf Esmee. Verder is een onderdeel techniek, waarbij
de kinderen met meester Kees een houten flipperkast maken. Wat is het een
feestje om de kinderen te zien genieten van deze activiteiten!
Informatie Corona
Op de website van school staat de Richtlijn Corona van 25 september jl., voorheen ‘protocol’ genoemd.
Tevens staat hier een recente beslisboom met de informatie ‘thuisblijven of niet’.
(https://www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl/)
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.
Met vriendelijke groet,
Namens het team Prinses Margrietschool
Ineke Tuinman- van Vliet

Samen, voor hún toekomst!
Openbaar Onderwijs Terschelling

