
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 19 (12 april 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Thema-avond Social Media 

Op 5 april waren zo’n vijftig leerkrachten en ouders van kinderen van basisscholen De 

Vrijhoeve uit Sprang-Capelle en De Veste en De Brug in Waspik aanwezig op de thema-

avond over mediawijsheid in de aula van basisschool De Veste. Deskundige Barry Kuijpers 

gaf de opvoeders inzicht in de voordelen, maar ook de risico’s van social media voor 

kinderen. 

De ouders en leerkrachten werd voorafgaand aan de avond gevraagd de mobiele telefoon deze 

keer juist wel mee te nemen. Het was een manier van Kuijpers om de opvoeders zelf te laten 

ervaren wat er met de telefoon mogelijk is en vooral hoe zij zelf in grote mate afhankelijk zijn 

geworden van hun smartphone. De aanwezigen kregen aan de hand van een powerpoint 

presentatie uitleg over welke social media door kinderen en jongeren worden gebruikt en 

welke risico’s kleven aan het gebruik van deze apps.  

Kuijpers benadrukte het gebruik van smartphones en social media apps in de basis niet 

verkeerd is. Middelbare scholen communiceren met hun leerlingen via apps. Je kunt dus niet 

achterblijven. Probeer echter wel al van jongs af aan met je kinderen mee te kijken wat ze op 

de tablet of telefoon doen. Door er samen naar te kijken en er over te praten beperk je de 

gevaren die social media met zich meebrengen. De ideale handleiding is er niet, maar laat je 

kinderen niet zomaar uren zonder controle op het internet surfen en check welke games je 

kind speelt. Vaak zit hier net als bij films een leeftijdsindicatie bij en dat is niet voor niets!. 

De belangrijkste tip: zorg dat je kinderen niet afhaneklijk worden van smartphone of tablet. 

Geef zelf het goede 

voorbeeld en beperk het 

gebruik als je samen met je 

kinderen bent.  

EN… stuur je kinderen af 

en toe naar buiten, want het 

buiten spelen lijkt deze  

generatie te vergeten. 

In de bijlage treft u een 

bronnenlijst die bij de 

thema-avond werd gebruikt 

Herinneringen 
Denkt u nog aan: 

- de geraniumactie. De lijsten kunnen tot uiterlijk dinsdag 17 april ingeleverd worden. 

- de koningsspelen. We zoeken nog enkele hulpouders. Reacties graag naar 

natasjavannijnatten@leerrijk.nl  
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Vrijdag 27 APRIL KONINGSDAG WASPIK 
 
Beste allemaal, 

 
Koningsdag bruist ook dit jaar weer van de vele 

activiteiten waar groot en klein gezellig met elkaar aan 
kunnen deelnemen. 

 
Rond 10.20 uur start een feestelijke versierde fietsen, 

steppen en karrenoptocht vanaf de natuurspeeltuin aan de Irenestraat  

(inschrijven aldaar vanaf 10.00 uur). 
 

Die gaat richting “het Binnenhofje” waar de aubade plaats gaat vinden en 
waar Burgemeester Kleijngeld een toost uitbrengt op onze koning. Om het 

milieu te sparen laten we dit jaar geen ballonnen op maar kiezen we voor 
een bellenblaasfestijn! Aanwezige kinderen ontvangen een 

bellenblaaspotje! 
 

Aansluitend kan je op het Dorpsplein deelnemen aan de VRIJMARKT of 
een van ons nieuwe spelletjes komen spelen. Ook hebben we weer lekkere 

suikerspinnen, is er een schminkster aanwezig, worden er 
ballonnenfiguurtjes gevouwen en draaien we gezellige muziek. 

 
’s Middags is er de fietspuzzeltocht door onze prachtige omgeving 

(inschrijven kan vanaf 12.00 uur bij onze kraam aan de Raadhuisstraat). 

 
Zoek alvast de spulletjes bij elkaar die je wilt gaan verkopen 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

GEEF JE WEL OP  ….       
via de  mail:  yvonnesevers@kpnmail.nl...... (graag met volledige naam , 

adres en leeftijd) 
 

Ook volwassen uit Waspik zijn welkom om spullen te verkopen op de 
vrijmarkt.      Geen handelaren! 

                                            
Kinderen en volwassen die zich opgeven ontvangen altijd bericht van ons 

terug! 
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