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Agenda 
ma 19 t/m vr 23 november voortgangsgesprekken 
vr 30 november groepen 1 en 2 vrij 
wo 5 december Sinterklaasviering, eindtijd 12.30 uur 
do 20 december kerstviering 
vr 21 december ’s middags alle leerlingen vrij 
ma 24 december t/m vr 4 januari kerstvakantie 
ma 7 januari studiedag, alle leerlingen vrij 
di 8 januari eerste schooldag in 2019 
 

 

De Vakantiepiet mag op vakantie in het atrium 
Wat ziet de school er nu prachtig uit in Sinterklaassfeer! Overal hangen Pieten, Sinten, mijters, 
er staat een prachtige open haard, de pakjesboot is ook weer op school en overal hangen 
gezellige vlaggetjes. Het was een flinke klus, maar vele handen maken licht werk. Alle ouders 
die geholpen hebben, worden hierbij hartelijk bedankt voor hun hulp!  
 
U heeft vast al de enorme bungalowtent in het atrium gezien. Hierin verblijft, zoals de kinderen 
via een brief hebben vernomen, de Vakantiepiet. Deze Piet was nog nooit op vakantie 
geweest en daarom heeft meester Boudewijn hem uitgenodigd op onze school. De komende 
weken maakt hij van alles mee.  
 
Wilt u ook nog even denken aan het volgende: woensdag 5 december is de eindtijd 12.30 uur!  
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Mediawijsheid op De Kwikstaart 
Sinds twee jaar werken wij op school met het Nationaal Media Paspoort. Met deze 
lesmethode willen wij de kinderen al vanaf groep 1 mediawijs maken. Dit houdt in dat de 
kinderen op verschillende manieren leren kijken naar het begrip “media”. Van veilig online, 
privacy en chatten tot nepnieuws en de invloed van media op de samenleving. Soms krijgen 
de kinderen een opdracht mee naar huis om samen met de ouders te bespreken of te maken.  
 
Het is de bedoeling dat wij samen ervoor zorgen dat de kinderen in de grote omgeving van het 
internet zich veilig kunnen bewegen en verstandige beslissingen kunnen nemen. Via 
onderstaande sites kun je informatie vinden over verschillende onderwerpen over 
Mediawijsheid en hoe je met je kinderen hierover in gesprek kunt gaan. Er is nog veel meer te 
vinden, neem gerust een kijkje.  
 
https://www.mediawijsheid.nl/youtube/ 
https://www.mediawijsheid.nl/nepnieuws/ 
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