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Nieuws vanuit de Geledingen 

Oudervereniging 
Jaarlijkse Ouderbijdrage Oudervereniging 
In de maand november incasseren wij de jaarlijkse bijdrage voor de activiteiten die de 
oudervereniging organiseert. De betaling kan op twee manieren plaatsvinden, middels 
automatisch incasso of via internetbankieren.  
Automatische incasso 
Als u een automatische incasso heeft afgegeven dan zal op donderdag 24 november 2016 
de ouderbijdrage van uw rekening worden afgeschreven.  
Internetbankieren 
Indien u niet automatisch betaald, ontvangt u in week 47 een betaalverzoek. Hierin zal in 
worden vermeld hoe u de ouderbijdrage via internetbankieren kunt betalen. 

 
Algemeen 
Week van de Mediawijsheid 18 t/m 25 november  
MediaMasters in groep 6/7 en 7/8 wordt gespeeld gedurende één uur per dag op vijf 
schooldagen. Thema van dit jaar ‘Feit, Fake of Filter: Hoe word jij beïnvloed?’. Elke speldag 
start met een korte video-aflevering op het digibord. De afleveringen nemen leerlingen mee 
in een spannend verhaal en behandelen diverse mediawijsheid thema’s. Na de aflevering 
gaan de leerlingen zowel in de klas als thuis aan de slag met de MediaMissies. Tijdens deze 
uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, 
media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met 
én van elkaar mediawijzer.   
De rol van ouders Kinderen kunnen voor hun klas jokers verdienen door extra opdrachten in 
de thuisomgeving van MediaMasters te volbrengen. Deze opdrachten kunnen in hun vrije tijd 
of thuis worden gemaakt. Zo kan het zijn dat ook u als ouder betrokken wordt bij deze 
opdrachten. Daarnaast zit er ook ieder jaar een Ouder & Kind opdracht in MediaMasters. Dit 
jaar is er een Ouder & Kind Quiz die u samen met uw kind kunt doen. Dit geeft u op een 
speelse manier de gelegenheid om met uw kind in gesprek te gaan over mediagebruik. 
Speel de Ouder & Kind Quiz op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz/  
Aan het eind van de week krijgen alle deelnemers een diploma. Voor meer informatie: 
www.mediamasters.nl en  www.weekvandemediawijsheid.nl   
Succes allemaal!  
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Nieuw buitenspeelmateriaal  
In onze eerste Leerlingadviescommissie-vergadering hebben we vergaderd over ons 
buitenspeelmateriaal. Voor de hele school mochten er nieuwe materialen aangeschaft 
worden! Er is geïnventariseerd in de klassen door Nick en Yanos. Het goede nieuws is nu 
dat iedereen met de nieuwe touwen, ballen etc. kunnen gaan spelen! Veel speelplezier 
allemaal!  

 
 
Nieuwe leerlingen 
Misha (groep 6/7) en Nana (groep 3) Grigorian, welkom op de Diedeldoorn. Veel plezier in 
jullie groep. 

 
Jarigen 
Groep 3: 25-11 Nick Abbing 

Groep 6/7: 25-11 Peter Broekstra 
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