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Oudergesprekken
Na de paasdagen (vanaf dinsdag 6 april) voeren we graag oudergesprekken met u over de
voortgang van de ontwikkeling van uw kind(eren). Via social schools kunt u zich vanaf
komende maandag (16.00 uur) aanmelden voor dit gesprek. We smeren de gesprekken
i.v.m. coronarichtlijnen uit over een langere periode en alle gesprekken worden na schooltijd
gehouden. Net als de vorige keer is het met mondkapje en met ruim afstand tot elkaar. Ook
de citogegevens (gr. 3 t/m 7) worden met u gedeeld en toegelicht. Na het gesprek mag u het
rapport van uw kind(eren) ook mee naar huis nemen.
DigiD voor kinderen
We kregen de tip van ouders om het volgende met u te delen….
Heeft u als ouder nog geen DigiD aangevraagd voor uw kind? Dan is het verstandig om dit
wel alvast te regelen. Tenminste, als u wilt voorkomen dat uw kind een coronatest moet doen
en niet (nog) langer wil wachten op de uitslag, bijvoorbeeld. Voor een DigiD hoef je namelijk
niet te wachten tot een kind 18 jaar is.
Is je kind 11 jaar of jonger? Dan bel je als ouder/verzorger met 0800-1202 voor een afspraak.
Maar met een DigiD kun je ook al online een afspraak maken voor een coronatest. Uit de
praktijk blijkt dat dit sneller gaat dan wanneer je een telefonische afspraak maakt. Met name
het krijgen van de uitslag is veel sneller dan wachten op telefoon of mail van de GGD. Dat
kan ook in het voordeel zijn van de hele klas van uw kind(eren).
https://digid.nl/aanvragen brengt u verder...
Maak kennis met tennis
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 krijgen een uitnodigingsbrief mee om kennis te maken
met tennis. Zoals de brief aangeeft, gaat opgave verder niet via school. Een leuke en
sportieve aanbieding!
Schoolfruit
De komende week eten we het volgende schoolfruit:
Woensdag: Rettich
Donderdag: Bloedsinaasappel
Vrijdag: Appel

En wat is een Rettich? 
Volgende week wordt rettich geleverd. Rettich is een langwerpige, witte wortel, maar is
familie van de radijs. De smaak is pittig en lijkt op die van radijs. Deze groente kan voor
kinderen nieuw zijn, een echte proef-uitdaging!
Nieuws vanuit de bibliotheek
Dolfje Weerwolfje
Paul van Loon schrijft al 25 jaar boeken over Dolfje Weerwolfje. Daarom is het deze week
een beetje feest. Bij de bibliotheken van Bibliotheken Zuidoost Fryslân kun je meedoen aan
een wedstrijd waarbij je het nieuwste Dolfje Weerwolfje boek kunt winnen. Hoe werkt dit?
Ga naar de website van de bibliotheek https://www.bzof.nl/jeugd/dolfjeweerwolfje.html
en download de kleurplaat. Print en kleur deze kleurplaat en lever heb snel in bij de
bibliotheek (dit kan tot 8 maart). Je kunt ook een kleurplaat afhalen. Let dan wel op de
aangepaste tijden van de afhaalbieb.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Ze swipen op de
tablet of smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. Kinderen
beleven hier veel plezier aan en voor ouders geeft het af en toe een momentje voor jezelf.
Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan en
begeleiding van ouders en verzorgers is nodig.
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje
een kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals
buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder
misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door samen van media
te genieten kunnen kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de risico’s
beperkt.
Het thema van de Media Ukkie Dagen 2021 is daarom: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 wordt aandacht gevraagd voor
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge
kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik
binnen het gezin. We geven antwoord op vragen, zoals: hoe kan je als gezin samen plezier
beleven aan media? Welke inhoud past goed bij je kind? Hoe kan je je kind veilig begeleiden
op de tablet? En hoe zorg je voor de juiste balans in momenten met en zonder media?
Kijk eens op https://www.mediaukkiedagen.nl/tips/
Lidmaatschap tot 18 jaar gratis
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van
uw kind. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek! Bovendien is de
bibliotheek al een paar jaar Boetevrij! Dit betekent dat het niet erg is de boeken iets later
in te leveren dan eigenlijk de bedoeling was. In de periode dat de bibliotheken gesloten zijn
kunnen kinderen online lid worden van de bibliotheek. Met een lidmaatschap kunnen
kinderen gebruik maken van diensten van de bibliotheek, zoals Bereslim (online
prentenboeken)en Yoleo (voor kinderen die lezen niet zo leuk vinden)en online lezen via de
Koninklijke Bibliotheek. Ook is er de luisterbieb app voor kinderen die liever naar een boek
luisteren dan het zelf te lezen..

Fijn weekend!
Het team van De Treffer

