Mededelingen van Nutsbasisschool Boeimeer
Jaargang
Nummer

18
2

13-11-2014
AGENDA
18-11
19-11
20-11
27-11
05-12
10-12
19-12
05-01

Ouderavond
Sportochtend, groep 3 t/m 8 naar de schaatsbaan
Ouderavond
Ouderavond PBS
Sinterklaasviering
Schoolfoto van de hele groep
Alle kinderen vrij, start KERSTVAKANTIE
Weer naar school

IN NOVEMBER EN DECEMBER ZIJN JARIG

03-11
04-11
10-11
16-11
16-11
18-11
20-11
22-11
22-11
22-11
23-11
25-11
26-11
26-11
26-11
30-11

Jan Velis
Yente van Olderen
Ise van der Meer
Febe Thys
Yori Meuwese
Roel Velis
Jet Verschiere
Frederique Dirkse
Gus Edixhoven
Lia van der Made
Mylou Lamers
Misha de Lange
Damian Derksen
Gijs Reyntjens
Tyra Bak
Tom Brown

03-12
05-12

Fedde Bruinsma
Nine van Grondelle
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06-12
07-12
09-12
10-12
10-12
10-12
13-12
13-12
15-12
21-12
21-12
24-12
25-12
25-12
28-12

Tijn Wagemans
Rosa Twigt
Jule Schoenmakers
Joshua Dufour
Kik van Meenen
Luke Desort
Hugo Rensen
Zahra Aalberts
Henk Nuijten
Sofie van Dinther
Tonia van der Made
Tipp Vesters
Djesse Alexander
Moos Nelemans
Lily Smits

CJG

Je kind leren omgaan met internet en social
media
Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit onze
samenleving en ook kinderen maken er op steeds jongere leeftijd gebruik van. De mogelijkheden zijn
eindeloos en kinderen vinden er leuke spelletjes en veel informatie maar ook minder leuke onderwerpen
die absoluut niet geschikt zijn voor kinderen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders om hun kind
tegen ongewenste informatie te beschermen.
Tips voor het begeleiden van je kind bij social media gebruik
1. Laat je kind liefst niet alleen op de smartphone of tablet.
Zorg dat je je kind kunt zien als hij/zij online is. Zoek samen met je kind een plek in huis waar het kan
internetten, bijvoorbeeld op de bank of aan de eettafel.
2. Vraag je kind wat hij/zij op internet wil doen.
Toon interesse en kijk of speel mee. Geef aan wat je kind kan doen als het mis gaat, bijvoorbeeld reclame
wegklikken en of bij vervelende berichtjes de ouders waarschuwen.
3. Spreek van tevoren af hoe lang je kind op de smartphone/tablet mag.
Gebruik eventueel een kookwekker, of waarschuw je kind vijf minuten van tevoren als de tijd bijna is
verstreken. Maak ook duidelijke afspraken wanneer het kind gebruik kan maken van het apparaat en
wanneer niet, bijvoorbeeld: niet tijdens het eten en bij het naar bed gaan.
4. Praat geregeld met je kind over wat hij/zij online doet en met wie hij/zij praat.
Toon interesse als je kind iets wil vertellen of iets wil laten zien.
5. Surf samen met je kind en kijk welke sites geschikt zijn.
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Leer zelf ook werken met de programma’s en social media die je kind gebruikt.
6. Maak samen met je kind een account aan.
Help je kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie wordt afgeleid.
Namen als ‘Lovelygirl’ kunnen een verkeerde suggestie wekken, gebruik deze dus niet.
7. Maak je kind bewust van de risico’s op internet.
Leer je kind dat hij geen persoonlijke gegevens aan onbekenden mag geven (adres, telefoonnummers,
bankrekeningnummers, et cetera). Vertel dat er op internet mensen zijn met verkeerde bedoelingen en
dat deze mensen zich anders kunnen voordoen.
8. Maak je kind duidelijk dat de virtuele wereld, bijvoorbeeld Stardolls, een nepwereld is.
Bespreek met je kind dat hij zich online hetzelfde gedraagt als in de ‘echte’ wereld. Maak afspraken
hierover, bijvoorbeeld: aardig zijn tegenover andere mensen, toestemming vragen wanneer je een foto
wilt plaatsen.
9. Op internet is van alles te koop.
Leer je kind dat het zonder jouw toestemming geen aankopen mag doen.
10. Maak de smartphone of tablet kindvriendelijk door er een filter op te zetten.
Bijvoorbeeld, Safety Net app of Kind Veilig Sim. Meer informatie hierover vind je op de website
www.mijnkindonline.nl. Hier vind je meerdere apps waarmee je het mediagebruik van je kind kunt
begrenzen.
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJG-er van CJG
Breda. Op deze school is dit Eveline Pijnenborg. Zij is iedere vrijdag tussen 8.30-9.00 uur op school aanwezig.
Zij zit dan in de kamer van Babette Rademakers, intern begeleidster.
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten,
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen
en jongeren werken.
Een afspraak maken voor een ander moment in de week is mogelijk via e-mail eveline.pijnenborg@cjgbreda.nl
Aanvullende tips over dit onderwerp? Mail ze naar opvoedtips@cjgbreda.nl
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NOG EVEN GEEN SCHOOLFRUIT…

Ook dit schooljaar heeft onze school zich ingeschreven voor deelname aan het
Schoolfruitprogramma. Helaas is er een conflict ontstaan tussen de
schoolfruitleverancier en het ministerie van Economische Zaken. Dit heeft tot gevolg
dat we voorlopig geen schoolfruit geleverd krijgen. Dat is een teleurstelling maar we
hopen dat de problemen snel worden opgelost.

NIEUWS UIT GROEP 4

Van Nina
we gaan naar de bioscoop en we gaan schaatsen ik hoop dat het leuk wort en naa school
gaa ik naar turne en ik ging op de ringen met een stok eraan en je moest je optreken en
je sgomot heel hoog en het duikolrek en een soort kast waar je een hanstant op kon doen
en spin op de muur en de ratslag en de hantstont en de balk

van Tipp
ik ging naar opa en oma en opa ging naar mij en ik heb op school met de netix gespelt en
ik heb een soort stroombuis gemaakt van de netix en ik heb het goed op school.
Van Tristan
Timo’s feestje
Ik was naar Timo’s feestje geweest.
We gingen als eerst hade met een katapult blike om geschote en we hade films gekeken
en hade ook met starwars zwaarde ge vegte en op het laatst hade we tikertje ge speelt
en we hade binko gedaan ijnde
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Van Hugo
Wij ginge met de netix en we hade iets heel moois en weetje wat stroombuis en
wintmolens gemaakt. End!
Van Karlijn
Hoky proefles
Hallo ik ben karlijn. Ik ga een hokijproefles doen samen met lisa uit groep 3 en het is op
zondag al en ik heb er zin in maar we gaan ook met de school schaatsen daar heb ik ook
zin in en we gaan ook naar de bios en daar heb ik ook zin in .

Nutsbasisschool Boeimeer
tel: 076 5146101

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, 4818 RJ Breda
website : www.nbsboeimeer.nl

TOT SLOT
Tot slot hoop ik dat u veel leesplezier heeft beleefd aan deze Boeibode. De volgende Boeibode komt uit op
18 december 2014. Als u kopij heeft voor de Boeibode, kunt u dit mailen naar : s.vgool@nbsboeimeer.nl
Namens team Boeimeer, Saskia
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