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AGENDA 
  

Donderdag 10 december Studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
  

BRIEF VAN SINTERKLAAS 

Wat een verrassing! 
 
Afgelopen maandag kregen we een officiële brief van 
Sinterklaas. In deze brief schrijft hij dat hij het een raar jaar 
vindt en dat hij in verband met Corona misschien niet naar 
de Schepelweyen kan komen dit jaar.  
Dat vindt hij heel jammer, maar hij heeft ook geschreven dat 
de kinderen natuurlijk wel hun schoen mogen zetten.  
 
Sinterklaas neemt altijd heel veel pieten mee naar 
Nederland, maar ze mogen door de maatregelen niet 
allemaal in het kasteel van Sinterklaas slapen. Daarom heeft 
Sinterklaas gevraagd of de kinderen op de Schepelweyen 
een bed neer willen zetten, zodat Piet eventjes uit kan 
rusten. 
 
Verder heeft Sinterklaas gevraagd of de kinderen de klas mooi willen versieren, want dat vindt hij heel gezellig.  
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

 

Mediaopvoeding 

Tegenwoordig is de Sint erg mobiel. Hij bestelt cadeaus via de computer, maakt een videoboodschap en kan 

verlanglijstjes digitaal bekijken. Over de digitale wereld heeft hij nog een vraag voor de school. Kunnen we de 

kinderen bij hun nieuwe spelcomputer of mobieltje ook informatie geven over hoe ze hier mee om moeten 

gaan? 

De digitale wereld heeft grote voordelen, maar helaas ook nadelen. Kinderen die zomaar, zonder uitleg ‘online 

gaan’, lopen een groot risico om in een ongewenste situatie terecht te komen. Volgens 

Internetsafety101.org  wordt maar liefst één derde van de kinderen slachtoffer van online pesten. Daarnaast 

zijn er andere mensen met slechte bedoelingen, die kinderen kunnen stalken op internet, waarbij ze profiteren 

van de onschuld van het kind, en zo misbruik maken van hun vertrouwen en misschien uiteindelijk proberen ze 

over te halen tot zeer gevaarlijke persoonlijke ontmoetingen. Deze mensen liggen op de loer op social media 

en gamesites waar kinderen graag komen. 

Naast het bovenstaande zijn er nog veel meer risico’s zoals het delen van (te) persoonlijke informatie, 

Phishing, per ongeluk iets schadelijks downloaden of foto’s/berichten op internet waar een kind later last van 

krijgt. 

Zoals verkeersregels horen bij het deelnemen in het verkeer, zijn wij van mening dat regels en afspraken ook 

van belang zijn bij het verantwoord ‘online gaan’. 

Deze site over Mediaopvoeding geeft veel duidelijkheid over wat u van uw kind kunt verwachten en hoe u dit 

het beste kunt aanpakken: 

Mediaopvoeding - Alles over mediaopvoeding met antwoorden door deskundigen 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

http://www.internetsafety101.org/cyberbullyingstatistics.htm
https://www.mediaopvoeding.nl/


   
 

   
 

   
   

GEVONDEN VOORWERPEN 

Er liggen weer heel veel gevonden voorwerpen in de kist. 

 

Indien u op de foto’s een voorwerp van uw kind herkent, stuurt u een mailtje naar de leerkracht van uw kind.  

De leerkracht geeft het voorwerp met uw kind mee naar huis. 

_________________________________________________________________________________________ 

Schepelwij-Aflevering 2 

Via  deze link  is aflevering twee te bekijken!  

👨👧👧    Een dagje in groep 1/2  

👨💻Leerlingen helpen elkaar met het maken van een boekbespreking 

Veel kijkplezier!                Groetjes, Redactie Schepel-wij 

https://www.youtube.com/watch?v=UlTFYrL3IUMhttps://www.youtube.com/watch?v=UlTFYrL3IUM 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlTFYrL3IUM
https://www.youtube.com/watch?v=UlTFYrL3IUM
https://www.youtube.com/watch?v=UlTFYrL3IUM


   
 

   
 

 

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed gedaan les 7: druk,druk,druk………………… 

Van 23 november t/m 4 december werken we met Goed Gedaan aan het thema “druk, druk, druk…” 

Soms krijgen kinderen te veel indrukken, hebben een te druk programma of moeten aan allerlei 

verwachtingen voldoen. 

Kinderen raken dan gespannen en kunnen onrustig en/of druk worden. 

  

In de klas komt aan de orde: 

-als je druk bent, praat en beweeg je veel en zit je hoofd vol plannen. 

-spannende dingen kunnen soms leuk zijn, maar soms ook niet. 

-je kunt je armen, benen en mond zélf stopzetten. 

-je wordt weer kalm, als je dan even lekker gaat zitten of liggen en aan iets rustigs denkt. 

                                       

 

Tips voor thuis: 

*kinderen hebben veel energie en bewegen graag; geef uw kind daarom elke dag de kans om buiten 

  te spelen en zich lekker uit te leven. 

*help uw kind weer rustig te worden als hij echt té druk is door zelf héél rustig te blijven, 

  maar wel duidelijk te zeggen wat hij/zij nu moet gaan doen. Bedenk een activiteit die rust geeft  

  en ontspant. Bijvoorbeeld: een mooi kasteel bouwen. 

________________________________________________________________________________ 

  

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 3 december op de website 


