25 november 2016

Hallo allemaal,

Sinterklaas Kapoentje. Gooi wat in m’n schoentje.....
Ik krijg het niet meer uit mijn hoofd en zing het de hele dag.
Wat een gezelligheid op school!
Groetjes Juf Els
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Jarig

De jarigen van deze week zijn:
26 nov Natalie Birhane groep 3
1 dec Sanaa Bouhtala groep 7
Gefeliciteerd !

Cupcakes bakken,

Piet heeft ons gevraagd om een recept te proberen.
Met de bovenbouwgroepen hebben we
de onderbouwgroepen geholpen met het maken en
het testen van de cupcakes.
En ook zijn de eerste feestmutsen gemaakt.
Nu Piet nog even laten weten wat we
van het recept vonden!

Het Glazen Huis,

Het glazen huis staat dit jaar op de grote markt. We willen met school meedoen deze inzamelactie.
We doen dat door woensdag 14 december van 18.00u tot 20.00u de school open te zetten voor
alle talenten van de school. Daarom vind je bij deze weekbrief een uitnodiging om je in te schrijven voor
Weerijs got Talent. Doe je mee??

Nac-streetleague,

En ze gaan maar door met winnen. Het was deze keer wel even spannend
maar ze bleven goed voetballen EN heel sportief spelen.
Dat leverde een score van 12-7 op!!
Nu is er even een pauze maar op 7 maart mogen ze weer.
En dan thuis (aan de Scheldestraat ) tegen de Horizon.

Foto’s van je kind op internet
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, de mogelijkheden om informatie en foto’s te delen via sociale
media zijn enorm. Als trotse ouder wil je misschien het liefst ieder mooi, schattig of hilarisch moment
van je kind online delen. Maar hieraan zitten ook wat risico’s. Foto’s kunnen namelijk ook door anderen
worden gebruikt. Stel jezelf daarom de volgende vragen voordat je een foto of filmpje van je kind online
zet en leer je kind dit ook te doen. Want vanaf een jaar of 9 kan je kind zelf ook allerlei accounts openen.
Wil ik dat iedereen, dus ook een onbekende, deze foto kan zien?
Foto’s die je online zet, kunnen door iedereen worden bekeken. Én….ook worden gebruikt. Het mag niet
zomaar, maar het gebeurt. Als je een foto openbaar maakt, kijken er nu eenmaal veel meer mensen mee dan
wanneer je de foto opslaat in een privé-album. Vraag je voordat je een foto online zet dan ook af of je wilt dat
ook onbekenden deze foto’s van je kind kunnen zien. Liever niet?
Plaats ze dan niet of plaats ze in een privé-album.
Is het leuk voor later?
Foto’s die eenmaal online staan, zijn heel moeilijk weer van internet te verwijderen. Als je kind groter wordt,
kan het dus geconfronteerd worden met beelden waarvan het liever niet heeft dat anderen die kunnen zien,
bijvoorbeeld zijn toekomstige werkgever of collega’s. Hoe zou je het zelf vinden als zo’n kinderfoto van jou op
internet circuleert? Niet zo tof? Niet plaatsen dan.
Vindt de ander het goed dat ik deze foto plaats?
Vraag altijd eerst toestemming aan kinderen (of hun ouders) of je hun foto online mag zetten.
Leer ook je kind om dit te doen én dat die ander de toestemming later ook weer mag intrekken.
Foto van je kind weer laten verwijderen
Als je ziet dat ergens een foto van jouw kind staat zonder dat je dat wilt,
vraag dan of deze persoon of organisatie
die foto wil verwijderen.
Websites over veilig internet
Op de volgende website vind je veel informatie over
veilig gebruik van internet:
• Mediawijsheid.nl
• Veiliginternetten.nl
• Mediaopvoeding.nl
CJG Breda
Wil je met iemand over gedachten wisselen over dit onderwerp?
Of heb je andere vragen over opvoeden en opgroeien?
Dan kun je bij de School-CJG-er van CJG Breda terecht.
Op jouw school is dit Paul Timmermans, 06-41410507
of paul.timmermans@cjgbreda.nl.
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.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003
en per mail naar info@cjgbreda.nl .

