25 september 2020

Directiebabbels
Kinderen en mediawijsheid.

Agenda

Op Karel de Grote merken wij dat onze leerlingen op jonge leeftijd al in aanraking
komen met verschillende digitale media, bijvoorbeeld via telefoon, tablet,
gameconsole, laptop of televisie. De kinderen vertellen hierover aan hun meester of
juf en praten hier graag met elkaar over. De meesters en juffen op Karel de Grote
bespreken in de groepen regelmatig het veilig gebruik van verschillende digitale
media: mediawijsheid. Soms zijn er op onze school projecten die gericht zijn op het
gebruik van digitale middelen en de ‘online wereld’. Veel van de communicatie
gebeurt tegenwoordig online. Het leven in de online wereld is voor kinderen vooral
erg leuk, maar kan soms ook een stuk minder leuk zijn!

Woe 30-09-2020

Media zijn overal, en kinderen kunnen er vaak makkelijk bij. Kinderen kunnen
regelmatig al op jonge leeftijd uitstekend overweg met apparaten. Leuk en handig,
maar voor ouders is het vaak geen prettig idee dat hun kind zomaar overal mee
geconfronteerd kan worden. Het is goed om er als ouder(s) bewust van te zijn dat
kinderen het inschatten van de risico’s en online de juiste beslissingen nemen een stuk
moeilijker vinden. Daar hebben kinderen de begeleiding van u als ouder(s) hard bij
nodig. Veel opvoedvragen van ouders gaan dan ook over het mediagebruik van
kinderen.
Mediaopvoeding betekent je kind leren kritisch en bewust te gamen, internetten,
lezen en tv te kijken. De grootste uitdaging voor ouders is een goede balans te vinden.
Naast digitale media, moet er ook tijd zijn om buiten te spelen, te sporten, te lezen,
goed te slapen en vooral met elkaar te praten en te lachen. Ook is het voor ouders
vaak moeilijk goed in de gaten te houden of dat kinderen wel veilig omgaan met de
vele beschikbare vormen van digitale media. Mediaopvoeding vraagt dan ook om een
actieve houding van ouders: meekijken, praten en uitleg geven, samen afspraken
maken, weten wat je kind met media doet en ingrijpen op het moment dat er iets mis
gaat. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en eigen oordeel van je kind, en uiteindelijk
kunt u uw kind steeds meer loslaten.
Het is vooral belangrijk dat u als ouder(s) veel met uw kind(eren) praat over het
gebruik van digitale media. Dat praten kan soms heel erg lastig zijn. Op de websites
www.mediawijsheid.nl, www.mediawijzer.net en www.weekvandemediawijsheid.nl
staan veel tips voor ouders om met hun kind(eren) te praten over het gebruik van
digitale middelen. Naast het praten over het veilig gebruik van digitale middelen is
Parental Control een handig hulpmiddel voor ouders om kinderen veilig om te laten
gaan met de verschillende media. Met de Parental Control functies, die vaak al worden
meegeleverd met apparaten en apps/programma’s, kunnen ouders de inhoud filteren
of blokkeren, en het mediagedrag beperken of controleren.
Mocht u vragen of zorgen hebben omtrent het mediagebruik van uw kind(eren), dan
kan de school u altijd van tips/advies voorzien. Op school hebben wij ook een
mediacoach, Janneke Bogaerts. In de nieuwsbrieven besteedt Janneke onder andere
aandacht aan het coachen van ouders en kinderen op het gebied van mediagebruik.
Ook worden er vaak bijeenkomsten voor ouders en kinderen georganiseerd. Hartstikke
interessant én erg belangrijk!
Meester Ruben

Opening Kinderboekenweek

Ma 05-10-2020
Studiedag, alle kinderen vrij

Do 08-10-2020
Groepen 5 en 6 naar het
Boerenbondmuseum

Vrij 16-10-2020
14.45 uur start herfstvakantie

Even voorstellen…
Hallo! Ik ben Monique de Jonge en ik zal vanaf 6 oktober, wanneer juffrouw Ilona met verlof gaat, haar
werk over gaan nemen. Op maandag ga ik groepjes begeleiden en op dinsdag en woensdag zal ik in
groep 3b les gaan geven.
Ik woon met mijn gezin in Veldhoven en ik werk al heel wat jaren in het basisonderwijs. In die periode
heb ik in bijna alle groepen van de basisschool gewerkt, maar groep 3 vind ik toch nog altijd de leukste
groep. Tijdens de les maak ik vaak gebruik van spelletjes, zodat de kinderen het leren lezen en
sommetjes oefenen nog leuker gaan vinden.
Ik heb ontzettend zin om op jullie school aan de slag te gaan!

Even voorstellen
Ik ben Astrid Dumoulin.
Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Na vele jaren als verzekeringsadviseur
gewerkt te hebben, heb ik het roer omgegooid en ben er thuis voor het gezin
geweest. In die tijd heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan, waaronder een
bestuursfunctie bij een overblijfcentrum.
Vanuit deze functie is me gevraagd om administratieve werkzaamheden voor de
desbetreffende basisschool te gaan uitvoeren. En nu ben ik ook bij Karel de Grote
gaan werken als administratief medewerker.
Het is erg leuk te werken in een omgeving waar kinderen centraal staan.

Grapjes zijn geen grapjes als ze een ander kwetsen.
Wanneer je een blik werpt op de spelende kinderen op het schoolplein van basisschool Karel de Grote, heb je het al snel gezien: wat
een kleurrijke school! Kinderen van veel verschillende nationaliteiten, verschillend van kleur en cultuur. Wat een rijkdom! Nergens
leren kinderen meer van verschillende culturen dan op een school waar ze elkaar dagelijks ontmoeten. Waar kinderen elke dag samen
spelen, leren, vriendschappen sluiten en conflicten leren op te lossen. Een goede reden om blij te zijn als je kind op zo’n school mag
vertoeven. Een school met een prachtige afspiegeling van multicultureel Nederland.
Elke dag zien we dat we naast verschillen, eigenlijk veel meer overeenkomsten hebben. Zo hebben we allemaal graag vrienden, willen
we rust en gezelligheid in de klas, willen we veel leren en daarvoor complimenten ontvangen. Daarentegen zijn we allemaal weleens
kwetsbaar. Niks is zo kwetsend als vervelende opmerkingen over uiterlijk of afkomst. Kinderen kunnen soms hard zijn tegen elkaar en
dan worden al snel uiterlijkheden aangegrepen om elkaar mee te bevechten.
Op onze school is één van de belangrijkste kernwaarden open staan en respect hebben voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of
geloof. We tolereren daarom geen kwetsende uitspraken, zeker niet over elkaars uiterlijk of afkomst. We praten hierover met de
kinderen in de klas. De woorden racisme en discriminatie komen ter sprake. Tijdens gesprekken met kinderen voelen we hoe belangrijk
het is om het niet maar op z’n beloop te laten, niet weg te kijken maar het te benoemen en kinderen bewust te maken van de
hardheid van woorden. Grapjes zijn geen grapjes als ze een ander kwetsen. We hopen dat dit soort gesprekken ook eens aan de
keukentafel gevoerd worden zodat we samen, school en thuis, zorgen voor een stukje opvoeding waar kinderen hun leven lang
voordeel van zullen hebben.

Nathalie van Thiel
Ook een vraag of opmerking? Mail me op www.onderwijsvraag.nl

Kinderconfetti / Kinderboekenweek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op woensdag 30 september zou het Kinderconfetti feest plaatsvinden. Omdat wij op school nog steeds coronamaatregelen treffen zal dit
feest helaas niet door kunnen gaan.
Wellicht dat we dit later in het schooljaar kunnen in dezelfde vorm (met aanwezigheid van ouders, alle kinderen in de aula en hapjes van
thuis) of op een andere manier kunnen inhalen. Wél vindt er op woensdag 30 september de opening van de Kinderboekenweek plaats.
Dit zal buiten op het plein gebeuren direct bij aanvang van de school 08:25.
Samen met de kinderen zullen we de Kinderboekenweek openen door te dansen en zingen op het nieuwe liedje van kinderen voor
kinderen ‘En toen?’. U kunt dit dansje thuis oefenen met uw kind(eren)
Klik hier voor het liedje
Klik hier voor de dansinstructie
Met vriendelijke groet,
Team Karel de Grote

Schrijfdans groep 2
Op maandag hebben we schrijfdans bij juf Vera met alle kinderen van groep 2. Schrijfdans is een voorbereiding op het schrijven in groep
3. Op het einde maken we samen schoon door de beweging nog een keer te maken op de tafel. Maar dan met washandjes aan.

Groep 3 leert lezen!
Jippie! Alle kinderen van groep 3A hebben hun leesdiploma van kern 1 behaald!

Thema ridders en kastelen bij de kleuters
We weten nu precies wat je moet doen om een ridder te worden!

Poster van gelukskoffer ‘Wat is geluk?’ gemkaakt door groep 8!

Museumschatjes
Museumschatjes is een project voor groep 5 t/m 8 van Brabantse scholen. Met
Museumschatjes kan een schoolklas gratis naar een Brabants Museum. Hier
maken wij als school elk jaar graag gebruik van.
Vorig jaar zijn er verschillende bezoeken vanwege de corona niet doorgegaan.
Gelukkig kunnen we dit jaar weer mee doen. Waar mogelijk proberen we het
bezoek aan te laten sluiten op de lesstof die behandeld wordt in de groep.
Dit jaar zijn de uitstapjes als volgt:
Groep 5 - Boerenbondsmuseum op 8 okobter
Groep 6 - Boerenbondsmuseum op 8 okobter
Groep 7 - Bevrijende Vleugels op 5 november
Groep 8 - Kamp Vught op 5 november
Vanwege de corona maatregelen die er getroffen worden, mogen er dit keer geen ouders mee met de uitstapjes naar het museum. De
musea zorgen voor de begeleiding en rondleidingen ter plaatsen.

Gelukskoffer groep 3B
Op dit moment werken we tijdens de lessen van de Gelukskoffer aan het thema: "Wat is geluk?".
In de klas krijgen de activiteiten/gemaakte en meegenomen spullen voor de lessen Gelukskoffer een plekje.
De kinderen hebben zelf een koffer gemaakt om de spulletjes van de lessen in te bewaren.
We hebben foto's gemaakt van iets waar ze gelukkig van worden en we zijn afgelopen week bezig geweest met het maken van
gelukspoppetjes.
Het maken van gelukspoppetjes was best lastig, maar ze brengen vast veel geluk!
Heeft uw kind nog niks meegenomen waar hij/zij gelukkig van wordt? Dan mag dit natuurlijk nog steeds. Hierbij kan worden gedacht aan
bijv. een foto van een plek/gezin, huisdier, sport, een moment waar uw kind gelukkig van wordt, maar er mag ook een voorwerp mee
worden genomen zoals zijn lievelingsknuffel.

VVE Thuis
Beste ouders,
Er gaan 14 leerlingen van de groep 2 mee met juf Angelika om aan het programma VVE thuis te werken. Dit doen we in een aparte
klas.
We praten over het verhaal van de prinses in gevaar.
Kinderen uit groep 4 komen voorlezen. Bedankt groep 4!
We werken ook in het boekje van VVE thuis. We leren woorden die bij het thema sprookjes horen: kasteel - prinses - prins - paard heks - bezemsteel - koets en nog veel meer.
Elke week krijgen ze een gedeelte van het werkboekje mee.
Volgende week gaat het over toverdrank.
Is de opdracht thuis klaar dat mag je die weer mee naar school nemen.
Veel plezier met het werkboekje thuis.

Advies: geef uw kind(eren) een extra vest of trui mee naar school
U heeft het vast en zeker wel meegekregen: het RIVM adviseert goed te blijven ventileren in binnenruimtes. Dit betekent dat de ramen
en deuren in de groepen vaak (even) openstaan. Nu het buiten frisser wordt is het verstandig dat u uw kind(eren) een extra vest of trui
meegeeft naar school om te kunnen dragen wanneer de ramen openstaan.
Voor de zomervakantie hebben wij airco’s laten installeren in de school. Hier is iedereen erg blij mee! Deze airco’s zorgen ook voor
schone, warmere lucht wanneer het in de winter te koud wordt om de ramen steeds open te zetten. De airco’s worden uiteraard goed
onderhouden en gecontroleerd.

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH / Janneke
Bogaerts

September 2020

KINDERBOEKENWEEK
Door al het mooie weer lijkt er geen einde te komen aan de zomer, maar toch is het alweer bijna
tijd voor de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “En toen?”
In de bibliotheken in Eindhoven en Waalre is er van
woensdag 30 september tot en met zondag 11
oktober van alles te beleven voor kinderen én hun
ouders. Natuurlijk houden we daarbij nog steeds
rekening met het corona-virus.
Kijk hier voor leuke boekentips en het volledige
programma.

DE DIGITALE VOORLEESTAS
Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-,
zing-, speel- en praatopdrachtjes. Samen lezen was nog nooit zo leuk!
Ben je door je eigen prentenboeken heen kijk dan hier voor elke week
nieuwe prentenboeken in de Digitale Voorleestas. Voor kinderen van 2 tot
6 jaar.
3 goede redenen om voor te lezen
1. Je hebt samen plezier
2. Je oefent en speelt met taal
3. Samen ontdek je de wereld

TIPS EN TRICKS VOOR MEERTALIGE GEZINNEN
Speciaal voor jou, als anderstalige ouder met kinderen op een Eindhovense school, hebben we
een overzicht gemaakt met praktische tips, voor jou en je kind, om te oefenen met het Nederlands.
Je vindt hierin ook informatie over de Bibliotheek Eindhoven, waar je
samen met je kind naartoe kunt komen om te leren, te lezen en om
anderen te ontmoeten.
Tenslotte geven we informatie over plekken waar je samen met
andere volwassenen de taal kunt oefenen.
Welkom in Eindhoven, welkom in de Bibliotheek Eindhoven!

KINDEREN GRATIS LID VAN DE BIEB!
Wist je al dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek? Gun je kind de leukste boeken
en leg daarmee de basis voor een leven lang lezen en leren met plezier. Er valt een wereld te
ontdekken in de bieb!

