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Jarigen deze week:

Agenda
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

-

zaterdag 9 januari

Jax Oosterveen
Fenne van der Poel
Stef Kolijn
Leon Tumass
Charlie Koek
Guus van der Pouw Kraan
Tommy van Egmond

maandag 11 januari
dinsdag 12 januari
donderdag 14 januari
vrijdag 15 januari
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Nieuws van de directeur
Thuisonderwijs
De eerste week van het thuisonderwijs zit er op. Hier en daar waren er nog wat opstartproblemen, toch hebben we met elkaar het programma van de afgelopen week
doorlopen. Het is weer schakelen, maar goed om op deze wijze in contact met elkaar te
blijven. Ondanks dat thuisonderwijs niet eenvoudig is, proberen we er samen het beste
van te maken.
Noodopvang
Er zijn onder schooltijd ook kinderen die opgevangen moeten worden omdat
thuisonderwijs onmogelijk is. We merken dat er nu veel meer kinderen aangemeld
worden dan tijdens de eerste lock-down. We doen op school met elkaar ons best om
opvang en online-onderwijs zo goed mogelijk te combineren. U zult begrijpen dat dit
niet eenvoudig is. We vragen u daarom alleen noodopvang aan te vragen, wanneer er
écht geen andere oplossing voor handen is.

Privacy
Vanwege het recht op privacy gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s van onze
leerlingen en leerkrachten. Foto’s en video’s mogen niet worden verspreid, zeker in
relatie tot social-media (zoals facebook, instagram en snapchat, etc.)
Wij gaan er van uit dat u hier ook zorgvuldig mee om gaat en dat u toezicht houdt op
wat uw kinderen delen!
Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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CJG Webinar Kind en Media
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een
mediacoach een webinar over kinderen en media voor ouders van kinderen van 9 tot en
met 12 jaar.
Wat doet je kind op de computer? Is je kind online wel veilig?
Hoe lang mogen kinderen eigenlijk spelen op hun telefoon of
tablet? Wat past bij de leeftijd? Je kunt je als ouder wel eens
zorgen maken over het gebruik van beeldschermen
en online media door je kinderen.
Tijdens deze webinar bespreken we o.a. de ontwikkeling van
het brein door (digitale) media, wat de kinderen leren
van online bezig zijn, hoe de kinderen online media gebruiken, de voor- en nadelen van het
gebruik van beeldschermen en online media door kinderen. Ook krijg je handvatten voor de
opvoeding van je kind op het gebied van beeldschermgebruik.
Deze webinar is speciaal voor ouders van kinderen van 9 t/m 12 jaar en vindt plaats (online) op
19 januari 2021, van 20.00-21.30 uur. Kosten: € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

