
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

 
Welkom op school 
Niek Borgman is in oktober 4 jaar geworden. Niek zit in groep 1-2A bij Geeske Pieterman en Marian Krijthe. Ook 
mochten we Amber en Roanne Vis bij ons op school verwelkomen. Amber zit groep 4-5, en Roanne in groep 8. 
We wensen alle leerlingen heel veel plezier op de 9 Wieken. 
 
Zingen in de kuil   
Het is weer zover. We zijn weer gaan zingen in de kuil. Voor de feesten Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst gaan 
we prachtige bekende en minder bekende liedjes instuderen. Graag nodigen we alle ouders en andere 
belangstellenden  uit om op 9 november om van 17.00-17.20 uur naar de Sint Maarten liedjes te komen 
luisteren. 
 
Overblijf 
Voor het overblijven zijn we op zoek naar invallers die met een vast team overblijfouders samen wil werken om 
de overblijf voor de leerlingen zo prettig mogelijk te laten verlopen. We zijn op zoek naar overblijfouders die 
aandacht en zorg kunnen bieden aan onze leerlingen die tussen de middag op school eten. Misschien iets voor 
u? U kunt zich als invaller aanmelden bij Greta Toonder. 
 
Iedere vrijdag is het mogelijk dat de leerlingen een tosti kunnen eten. Kinderen genieten enorm van dit 
moment, we zien echter dat er leerlingen zijn die alleen nog tostibroodjes meenemen. Voor de overblijfouders 
is het bakken een enorme klus. Het aantal tosti apparaten zal worden uitgebreid en leerlingen die willen, 
kunnen worden ingezet bij het helpen van het bakken en verdelen van de tosti’s. Veiligheid blijft hierin een 
belangrijk aspect.  
 
De kosten voor het overblijven gaan met ingang van het komend schooljaar omhoog. Een strippenkaart kost 
vanaf januari 2018 €17,50. De extra inkomsten worden gebruikt voor de vergoeding voor de overblijfouders, 
maar ook de materialen, het speelgoed speciaal voor de overblijf wordt bekostigd vanuit de overblijfgelden.  
 
Bericht van de leerlingenraad 
De eerste vergadering van de leerlingenraad vond plaats op 3 oktober. Er is met 
elkaar geluncht en gesproken over het reilen en zeilen op de 9 Wieken. Meerdere 
onderwerpen werden door de leerlingen genoemd: verzoek om dramalessen, de 
invulling van de muzieklessen en het vieren van de feesten op school, de wijze 
waarop er invulling wordt gegeven aan het rekenen, kinderen zouden 1x in de 
week willen snoepen, maar ook de speelmogelijkheden het schoolplein kwam aan 
de orde. Komend schooljaar gaat de leerlingenraad hierover met elkaar in gesprek. 
De verslagen kunt u vanaf december vinden op de website van de school. De 
volgende leerlingenraad vergadering vindt plaats op 19 december. 
 
PARRO 
Alle leerkrachten en ouders zijn met elkaar verbonden door middel van de PARRO app. Een eenvoudig 
communicatiemiddel waarmee we u snel en goed kunnen informeren. Mocht u vragen hebben dan horen wij 
die graag. Bijna alle ouders zijn gekoppeld, mocht dat bij u problemen geven dan helpt de leerkracht u verder. 

 
Verkeersouders 
Direct na de herfstvakantie zijn alle fietsverlichting door de Verkeersouders gecontroleerd. Bijna alle 
fietsen zijn goed gekeurd. Fietsen waarvan de verlichting niet goed was, zijn gelabeld zodat u weet 
dat uw kind onvoldoende zichtbaar naar school fietst. Een zinvolle actie die we jaarlijks herhalen. 
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Kinderen en ICT 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te 
helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 

 
Mediadiamant  - Wegwijs in mediaopvoeding     
In februari 2017 heeft het onderzoekspanel 
PanelWizard Direct in opdracht van 
Mediawijzer.net onderzoek gedaan naar 
mogelijke hulpvragen van ouders betreffende 
beeldscherm-en mediagebruik van hun 
kinderen. Uit dit onderzoek blijkt o.a.dat bijna 
vier op de tien ouders aangeven wel hulp te 
kunnen gebruiken bij media-opvoeding, 
bijvoorbeeld door een ‘Schijf van vijf over 
media-opvoeding’ met concrete tips/adviezen 
(38%). Redenen hiervoor zijn dat hulp altijd welkom is, ze er zelf nog niet (voldoende) over hebben 
nagedacht, er dan misschien andere inzichten aan het licht komen en het een constant veranderende 
materie is. Bron: http://wqd.nl/dPwp 

Het model Mediadiamant  kan helpen bij de mediaopvoeding: De vijf kanten vormen samen de 
belangrijkste onderdelen van de mediaopvoeding: 

Genieten van de mogelijkheden  - PLEZIER 
Risico’s zoveel mogelijk voorkomen: VEILIGHEID 
Je kind begeleiden: SAMEN 
Weten wat geschikt is: INHOUD 
Mometen met en zonder: BALANS 
 
Uitgebreide informatie en tips zijn te vinden op: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ 

Redactie ICT-werkgroep L&E 
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Week Nr. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

44 30 31 Voorstelling gr 
6-7-8  

Chocoholic 
1 

2 3 4 5 

45 6 7 8  9 
Sint Maarten 
17.00 uur 
Oud papier 

10 
Oud papier 
 

11 12 

46 13 14 15 16 17 18 19 

47 20 
Spreekavond 
 
 

21 
Onderwijs-
markt  
groep 8 
Tiggeldobbe 
 

22 23 24 25 26 

48 27 28 29 30 1 2 3 

 

Woensdag  20 december vieren we kerst op school. In een extra nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. 

Er verschijnen in de komende maanden extra nieuwsbrieven: Themanummers Sinterklaas / Kerst. 
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