Informatieblad voor ouders en leerlingen
Weetjeweekje
jaargang 4 nr. Nr. 67

5 april 2018

Beste ouders,

Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?

Tijdens de Media Ukkie Dagen 2018 (6 t/m 13 april)
organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
groepsbezoeken voor groep 1 en 2.
Dit bezoek leert leerlingen spelenderwijs
over media waar ze dagelijks mee in aanraking komen.

Natuurlijk is het ook leuk om thuis aandacht te besteden aan mediawijsheid. De allerkleinsten
weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te vinden. Dreumesen, peuters en kleuters
swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs.
Want, hoe doe je dat, je kinderen mediawijs gedrag aanleren? En wat kun je jouw dreumes,
peuter en kleuter nu al leren over het omgaan met media?
Kijk op www.mediaukkies.nl.
Boekentip van de maand
‘De wortels van Oranje’ van Marc ter Horst
Weet jij eigenlijk veel van Nederland? In dit informatieboek
staan ontzettend veel weetjes over ons koude kikkerlandje.
Wist je dat er meer dan 243 verschillende Nederlandse toetjes zijn? Maar wat is de
gevaarlijkste vulkaan van Nederland?
Waarom is zoete drop zouter dan zoute drop? En hoe komt het dat wortels oranje zijn?

Ben je benieuwd bekijk dan zeker is dit informatieboek vol verbluffende en grappige weetjes.
Wist je dat Marc ter Horst meer bekende informatieboeken heeft geschreven? Kijk
ook eens in het boek: ‘De oma van de oma van mijn oma’ en ‘Van oerknal tot robot’.

Activiteiten in bibliotheek
Mama Café in Cultuurhuis Nieuwe Veste
Elke 2e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een Mama Café
georganiseerd in Cultuurhuis Nieuwe Veste.
Deze ochtend is voor moeders en vaders van kinderen van 0 tot 4 jaar.
Op 11 april staat de volgende ochtend gepland, geheel in het teken van de
Media Ukkie Dagen. Kom je ook?
Ik wil een prentenboek!
Op 6 april 2018 start het initiatief: ‘Geef een prentenboek cadeau’.
Vanaf deze maand staat de klassieker: ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ van
Sam McBratney centraal.
In de bibliotheek van Middelharnis wordt
op 7 april een thema-ochtend georganiseerd omtrent het boek en op 11 april
staat de workshop prentenboekendans in het teken van ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’.

De tekenmeisjes
Op woensdagmiddag 18 april van 14.00 tot 15.00 uur wordt er een workshop gegeven
door Kirsten van de Tekenmeisjes. Geheel in het teken van de Kinderjury.
Leuk weetje:
De Tekenmeisjes zijn ook actief op YouTube.

Voor meer informatie over de tekenmeisjes,
kun je een kijkje nemen op
www.detekenmeisjes.com
Nieuwsgierig naar de activiteiten? Voor meer informatie en meer activiteiten
kun je altijd een kijkje nemen op www.leerenbeleef.nl.

AGENDA
April
Di.
Vrij.
Ma.
Di.
Do.
Vrij.

10
20
23
24
26
27 t/m 13 mei

zwemmen groep 5a
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
zwemmen 6a
zwemmen 6/7b
Start meivakantie

Mei
Ma.
Ma
Di.
Do.
Vrij.
Ma.
Do.

14 t/m 18
21
22
24
25
28 t/m 31
31

hoofdluiscontrole
2e Pinksterdag iedereen vrij!
Schoolreis (groep 8 vrij)
zwemmen 7a
meester/juffen dag
avondvierdaagse
voorstelling gr.7 en 8

Vakantierooster 2017-2018

Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-13 juni.
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

