NIEUWSBRIEF
september 2022
Beste ouder(s),
September, de eerste maand van het nieuwe
schooljaar. Een maand waarin ontmoeten
centraal staat: na 2 maanden vakantie
ontmoeten de kinderen elkaar terug op de
speelplaats, de peuters zetten hun eerste
stapjes in de kleuterschool, alle kinderen maken
kennis met hun juf of meester, de kinderen van
het eerste leerjaar leren het woordje 'ik' lezen
en schrijven, ... , allemaal spannende
momenten.
Ook de komende maanden valt er nog heel wat
te beleven: loopcross Wevelgem, leuke
uitstappen, een musical, grootoudersfeest in de
kleuterschool, wieltjesdagen in het lager, ... .
Het wordt terug een fantastisch schooljaar!

Belangrijke data
oktober

03/10

facultatieve vrije dag
= geen school
= geen opvang

05/10

loopcross Zwevegem

06/10

wieltjesdag lager

09/10

ontbijt + rommelmarkt

12/10

loopcross Don Bosco
ouderraad

17/10

bezoek IMOG L4
cartoonist op bezoek in L5

19/10

loopcross Wevelgem

25/10

leeruitstap Ieper L5

26/10

oudercontact K3 + L

27/10

park- en bosspelen L3 + L4
GEEN studie

28/10

schoolvoorstelling 'Raspoetin' L6

31/10 - 06/11

herfstvakantie

Big Bang L2

SPWeetjes
Questi
Stap voor stap ontdekken we ons nieuw platform Questi.
In september stond de oudercommunicatie centraal: ondertussen lukt het bij
de meeste ouders om de berichten van de leerkracht te lezen en om zelf een
bericht terug te sturen. Mocht je nog problemen ondervinden, aarzel niet om
contact met ons op te nemen.
Op woensdag 26 oktober gaat het oudercontact voor K3 en de lagere school
door. Via Questi zullen jullie een tijdstip kunnen kiezen. In de week van 17
oktober zullen jullie hierover meer informatie ontvangen.

We hebben een goed draaiende ouderraad in SPWe-basis.
Dankzij alle mooie acties die ze vorig jaar georganiseerd hebben,
mochten we als school een bedrag van 11.500 euro ontvangen!

Een stapparcours voor de kleuters
werd aangekocht.

De klasinrichting van L6 werd
hiermee deels gefinancierd.

Tussenkomst voor
schoolreizen / uitstappen.

Ook SPWe-basis is van de partij
op de wekelijkse loopcrossen.
Proficiat aan alle deelnemers
voor hun sportieve prestaties.

De pépé van Diomen maakte
deze vogelhuisjes. De kleuters
versierden elk huisje.
Heb jij al eentje zien hangen?
herfstwandeling K2/3
startviering 'lichtpuntjes'

We leren niet enkel in de klas maar gaan
ook vaak op ontdekking buiten de klas ... .
met een gids op stap door
Wevelgem L4

groot / klein K1

actiepunt
tips

boer Harrie L1 + L2

Mediawijsheid
Wij willen binnen de scholen van Guldenberg de kinderen niet alleen de digitale
vaardigheden bijbrengen maar hen ook wijs leren omgaan met media.
Elke maand zetten we een actiepunt in de kijker en bezorgen we ouders én kinderen
enkele tips. Alles wordt ook gebundeld op onze website.

Website mediawijsheid

Wachtwoord of W8woord?
Op het einde van deze schoolmaand staan we
stil bij wachtwoorden. Heel wat kinderen
kregen ook een wachtwoord om aan de slag
te gaan op oefenwebsites (Bingel, Kabs,
Scoodle) of om in te loggen met hun Google
account.

Algemeen
Waarom is een sterk wachtwoord zo belangrijk?
Zonder een sterk wachtwoord ben je naakt op het internet!
Anderen kunnen dan toegang krijgen tot je computer en je online account zoals deze op
Google, Facebook, Skype, Questi, Youtube, ...
Op die manier kan men heel wat persoonlijke informatie over jou te weten komen of kan
men zelfs berichten in jouw plaats versturen!
Een sterk wachtwoord is daarom cruciaal voor de bescherming van jouw persoonlijke
gegevens wanneer je online gaat.

Hoe maak ik een sterk wachtwoord? We geven 7 tips.
Een sterk wachtwoord is persoonlijk en dus geheim. Geef het aan niemand door.
Gebruik geen eigennaam of bestaand woord als wachtwoord. Deze zijn makkelijk te
raden. Maak een combinatie van letters, cijfers, hoofdletters, kleine letters en
symbolen zoals @, €, ! Een sterk wachtwoord is lang genoeg (minstens 8 tekens).
Schrijf je wachtwoord niet op zodat niemand het te weten kan komen.
Verander je wachtwoord(en) regelmatig.
Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts. Zo vermijd je dat
iemand die jouw wachtwoord te weten komt op al jouw accounts kan inloggen.

Tips voor kinderen
Tip 1:
Speel het spel ‘Space Shelter’
en leer waarom een veilig
wachtwoord belangrijk is.

SPEEL

Speel!

Tip 2:
Moet jij net zoals Tom soms een
veilig wachtwoord kiezen?
Beslis zelf in dit interactief filmpje
wat het beste is.

Wist je dat?

Doe de test

BEKIJK

Bekijk!

Doe
de
Wil je weten of je over een goed wachtwoord beschikt?
test
Via de knop hieronder kan je even checken of jouw wachtwoord wel sterk genoeg is.
DOE DE TEST

