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Mediawijsheid
Week van de Mediawijsheid!
Aanstaande maandag starten
we schoolbreed met de Week
van de mediawijsheid! Het
thema dit jaar is ´Like en
Cancel´.

Centraal staat het stimuleren
van sociaal gedrag online. In de
onder- en middenbouw staan
lessen centraal omtrent digitale
media. Digitale Media zijn niet
meer weg te denken uit onze
samenleving. Via media blijf je
op de hoogte van wat er aan de
hand is in de wereld om je heen
en sta je in contact met
anderen. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen hier
kritisch mee om leren gaan,
daarom doen wij allemaal
mee! De bovenbouw gaat de
strijd aan met Mediamasters!

steunouder/steungezin in het
huis van Droo. Zie voor verdere
informatie de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Speerpunten
2022-2023
Zoals beschreven in de eerste
nieuwsbrief zullen we in de
eerstkomende nieuwsbrieven
steeds één van de speerpunten
van dit schooljaar beschrijven,
zodat u als ouders weet waar
we als school mee bezig zijn.
In deze nieuwsbrief willen we u
meenemen in hoe we cultuur,
techniek en sport een
prominentere plaats willen
geven binnen ons onderwijs.

Duizenden klassen strijden
vanaf donderdag om de titel
´Meest mediawijze klas van
Nederland´. Wie weet gaat de
felbegeerde titel dit jaar naar
IKC Het Veer! Middels de
klassenmail zullen wij u op de
hoogte houden.

Informatievond

Gemeente Duiven
Op donderdag 17 november
organiseert de gemeente
Duiven samen met Entrea
Lindenhout, Humanitas HomeStart en buurtgezinnen een
informatieavond over
pleegouderschap en

Alle kinderen hebben talenten
en deze talenten willen we tot
ontplooiing laten komen. Waar
de één heel creatief is, is de
ander heel sportief of technisch.
We willen op school een
verbinding maken tussen
creatief onderwijs, techniek
onderwijs en sport. Dit willen
we doen door het organiseren
van cultuur-, techniek- en
sportmiddagen op school.

We willen dat elke discipline van
cultuur (literatuur, beeldende
kunst & cultureel erfgoed,
muziek & audio visuele
vormgeving, dans en drama)
door het jaar heen aan bod
komt.

Daarnaast zal ook Techniek een
belangrijk onderdeel zijn op
deze middagen. Voor elke bouw
hebben we de afgelopen jaren
‘Techniek-Torens’ aangeschaft.
Hierin vinden we een breed
aanbod voor techniek
activiteiten in het
basisonderwijs.

Voor de sportievelingen onder
ons zal er een speciaal
sportprogramma worden
neergezet. Uiteraard gaan de
gewone gymlessen ook gewoon
door.

Dat autonome eigenaarschap
kan het best tot z’n recht komen
in ‘expressie’-middagen.
Waarbij kinderen kunnen kiezen
voor een workshop die ze
interessant en leuk vinden en
die gedurende 3 weken wordt
gegeven. Bewust een aantal
weken aaneengesloten zodat
we ruimte hebben om de
verdieping in te gaan.
Onze 12 groepen worden
verdeeld in 4 clusters (groepen
1/2, groepen 3a,3b en 4,
groepen 5a, 5b en 6 en de
groepen 6/7, 7 en 8) Per cluster
worden er 6 activiteiten
aangeboden op het gebied van
cultuur, techniek en sport. Voor
de zomer zullen er twee
periodes als pilot worden
gedraaid. Na de zomer
(schooljaar 2023-2024) is het
bedoeling dat er vijf keer per
jaar een periode van 3 weken
wordt gewerkt aan een
zelfgekozen activiteit. Voor deze
activiteiten willen we u als
ouders benaderen voor hulp en
ondersteuning. U zult hierover
t.z.t. bericht ontvangen.
We zijn nog wel zoekende naar
een passende naam voor deze
middagen, dus mocht u een
super idee hebben, dan horen
we dat graag!

