NIEUWSBRIEF
oktober 2022
Beste ouder(s),
De eerste oudercontacten zijn achter de rug. In
onze schoolvisie is één van de pijlers 'open
school'. Via goede communicatie proberen we
samen school te maken. Hierbij wil ik jullie
bedanken voor jullie aanwezigheid en voor de
goede communicatie tijdens de
oudergesprekken.
Hieronder kunnen jullie meegenieten van
verschillende knutselwerkjes die de voorbije
maand in onze school te bewonderen waren.

Belangrijke data
november

31/10 - 06-11 herfstvakantie
07/11

start studie
cartoonist op bezoek in L5
paddenstoelwandeling K2/3C

08/11

paddenstoelwandeling L1B

09/11

paddenstoelwandeling L1A

10/11

paddenstoelwandeling K2/3A + B
bezoek woonzorgcentrum K2/3C
schoolvoorstelling L2

11/11

wapenstilstand
= geen school

15/11 - 16/11

grootouderfeest kleuters

17/11

medisch onderzoek L6A

21/11

schoolvoorstelling K2/3

24/11

medisch onderzoek L6B

SPWeetjes
Een nieuw gezicht in SPWe-basis ...
Eind vorig schooljaar schakelden we enkele gepensioneerde leerkrachten in om anderstalige
leerlingen extra te ondersteunen. Ook dit schooljaar kunnen we terug op hen rekenen. Zo
komt juf Hilde Vanwalleghem hen ondersteunen voor taal, juf Mieke Ostyn doet dit voor
wiskunde en juf Hilde Masselis leert hen zwemmen. BEDANKT!
Na de herfstvakantie mogen we juf Freke in SPWe-basis verwelkomen. Naast het
ondersteunen van anderstalige kinderen zal zij ook bijspringen in klassen als
extra leerkracht. Welkom juf Freke!

Musical ... is terug!

Loopcross
Op maandag 14 november
worden na de speeltijd de bekers van
het ploegenklassement en de individuele
prijzen uitgereikt. Breng zeker ook jouw
gewonnen medailles mee naar school.

Digitale facturatie
Wij schakelen over naar
digitale facturatie. De factuur van
oktober zal dus in jullie mailbox terug te
vinden zijn.

SPWe-basis = winnaar strapwedstrijd!
Op 16 september namen we deel aan de
strapdag. Met onderstaand filmpje
wonnen we de strapwedstrijd.
Als prijs krijgen we 4 x
een gratis praktijksessie
dode hoek.
filmpje

Voor corona was juf Hilde (Vanwalleghem) in
SPWe-basis bekend van de prachtige musicals die
ze samen met de leerlingen tweejaarlijks
opvoerde.
Vanwege het grote succes werkt juf Hilde, samen
met enkele leerkrachten, aan een nieuwe musical
'Verboden te voeren'.
We willen dat de leerlingen uitkijken, verlangen en
volledig gemotiveerd zijn om deel te nemen aan
de musical:
deelname pas vanaf 3de leerjaar;
vrije keuze om deel te nemen;
elke vrijdagnamiddag = muzische
activiteiten vanaf het 3de leerjaar;
kleuters en leerlingen gaan kijken
naar de generale repetitie;
voorstelling voor ouders, grootouders, ...
woensdag 3 mei om 19 uur
donderdag 4 mei om 19 uur
Meer info volgt.

post van de ouderraad

De ouderraad registreerde zich bij TROOPER: http://www.trooper.be/ouderraadspwebasisweve
Wat is trooper? Hoe werkt het? Klik op onderstaande link:

Kerstactie ouderraad
SPWe-basis komt terug ...
Deze wijnen werden ook op het schoolfeest
en het ontbijt geschonken.
In samenwerking met wijnhandel Herman Wevelgem.
Meer info volgt.

actiepunt
tips

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

Privacy
Privacy is een moeilijk woord. Dit komt omdat
het niet altijd even duidelijk is wat ermee
bedoeld wordt. Het is dus zeker en vast niet
simpel voor kinderen om dit te begrijpen.
Als we het over “privacy” hebben, dan
bedoelen we hiermee het recht om zelf te
beslissen welke informatie over jezelf je deelt
met anderen.

Algemeen
Waarom is privacy belangrijk?
Dit is belangrijk omdat sommige informatie, wanneer ze in de verkeerde handen valt, wel eens
tegen je gebruikt kan worden. Zo kan er sprake zijn van imagoschade of cyberpesten.
Een goed voorbeeld zijn foto’s of filmpjes van jezelf die je liever niet aan iedereen toont.
Door je privacy te beschermen kan dit probleem vermeden worden.
Ouders en leerkrachten kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Enerzijds door jongeren te
informeren over de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van sociale netwerksites en
anderzijds door hen te stimuleren om er op een verantwoordelijke manier mee om te
springen.
Een belangrijk attitude voor onze kinderen is dat ze hun profiel op sociale netwerksites
beschermen. Wie dit niet doet, laat toe dat iedereen met een internetverbinding persoonlijke
informatie over hen te weten kan komen. Ook al ken je deze personen niet. Maar hoe beveilig
je een online profiel? We geven graag enkele tips.

Enkele tips voor een veilig profiel.
Voeg niet om het even wie toe aan je vriendenlijst.
Denk na voor je informatie op je profiel post.
Log uit als je de computer die je gebruikt verlaat om te voorkomen dat andere
personen zo toegang krijgen tot jouw online profielen.
Post zo weinig mogelijk informatie over de plaats waar je je bevindt of dat je op
vakantie gaat. Dit kan bijvoorbeeld inbrekers op ideeën brengen.
Respecteer ook altijd de privacy van anderen. Post geen informatie, foto’s of
filmpjes over anderen op je profiel zonder dat je hen eerst toestemming hebt
gevraagd.

Tips voor kinderen
Tip 1:
In 'Media Masters' krijg je 5
tips om jouw privacy
instellingen goed te zetten.

Media masters

Speel!

Tip 2:
In het spel 'Jouw buurt, jouw
data' leer je waar er overal
gegevens worden verzameld en
hoe je dit kan voorkomen.

Wist je dat?

Jouw data

Bekijk!

Privacygidsen

Doe
de maakte stapsgewijze gidsen voor heel wat social
De organisatie 'internet matters'
media apps en websites. Wil jetest
even kijken of jouw instellingen goed zijn? Dit is de
plek!

NAAR DE GIDSEN

