Week 21

2017-2018

Belangrijke data
Mei
25 mei
28 mei
30 mei
02 juni
06 juni
13 juni
09 juli

Bootcamp 5 t/m 8
Ouderkring midden- en bovenbouw
Staking uitgeroepen voor Gelderland primair onderwijs
(Het team van de Zandbergschool staakt. De school is deze dag dicht.)
Dag van de bouw (Zie de flyer hieronder)
MR workshops en scholing update
Buitenspeeldag
Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Schoolreis bovenbouw

Noteer en kom naar school Maandag 28 mei 2018
Uitnodiging ouderkring voor ouders van midden- en bovenbouw: ‘Kinderen online’
Datum: Maandag 28 mei 2018 19.30-20.30 uur
Tablets, smartphones, games en sociale media: onze kinderen zijn er maar druk mee.
Ze beleven online veel plezier en leren nieuwe vaardigheden. Gesprekken vinden steeds meer plaats via sociale
media. Buiten het zicht van ouders en leerkrachten.
En dat roept vragen op:
* Wat doen onze kinderen precies wanneer ze online zijn?
* Wat leren ze ervan en waar moeten ze juist op letten?
* Hoeveel ruimte en vrijheid geven we ze als ouders?
* Hoe kunnen wij onze kinderen begeleiden tot bewuste en kritische gebruikers van nieuwe media?
Tijdens deze ouderkring ‘Kinderen online’ krijg je antwoord op deze vragen.
We bespreken ook hoe je kunt handelen als er online problemen ontstaan.
Welke afspraken je hierover kunt maken met je kind en hoe je hierin kunt samenwerken met de school.
Je kunt rekenen op een onderhoudende bijeenkomst met praktische tips, voor thuis en op school.
Er is gelegenheid om je mening en ervaring uit te wisselen. De avond wordt verzorgd door Klaartje Schüngel van
SocialmediaIMPACT. Voor meer informatie: www.socialmediaimpact.nl
De school is dicht op 30 mei
Op woensdag 30 mei zal door medewerkers in het primair onderwijs in de regio Gelderland worden gestaakt. De
organisaties die verenigd zijn in het PO-front hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek
meer kracht bij te zetten. Het onderwijspersoneel wil na de landelijke stakingsdag in oktober 2017 extra aandacht
vragen voor: Extra geld voor eerlijke en rechtvaardige salariëring, minder werkdruk in het primair onderwijs,
aandacht voor het tekort aan onderwijskrachten, de bezuinigingen in het onderwijs die elk jaar weer aan de orde zijn.
Na de landelijke staking worden nu stakingen uitgeroepen per provincie. Mocht je vragen hebben over opvang, of de
staking, dan kan je contact opnemen met Joep.
Meesters- en juffendag 2018
Dank voor de hulp die jullie vast hebben gegeven voor alle attenties die we ontvingen.
Het was een gezellige dag. De goochelaar bracht nogal veel verwarring bij een aantal kinderen. Sommige kinderen
dachten hem na te doen: Eén keer met de vlakke hand op je dijbeen en er rollen van achteren allemaal munten in je
hand!? Verbazing en ongeloof. Van 4 tot 75 jaar keken geboeid toe.
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