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Veilig verkeer kindpark Boekel
Beste ouders,
Wij zijn namens de werkgroep veilig verkeer kindpark Boekel op zoek naar ondersteuning voor
het digitaal visualiseren van de verkeerssituaties rondom het kindpark en de advies fietsroutes,
zodat de afspraken helder zijn voor alle weggebruikers en wij samen de verkeerssituatie rondom
het kindpark kunnen verbeteren.
De werkgroep bestaat uit ouders namens de 3 scholen en samen hebben wij een inventarisatie
gemaakt van de knelpunten rondom het kindpark en advies fietsroutes, deze zijn ook besproken
met de gemeente en schoolbesturen.
We hebben gemerkt dat teksten met uitleg van de situaties niet
altijd begrijpelijk en duidelijk zijn. Daarom hadden wij het idee
om deze via filmpjes/ video’s visueel te presenteren zodat deze
begrijpelijk zijn voor zowel de kinderen als de weggebruikers.
Deze video’s zullen dan online verspreid worden via
ouderportaal en de website van Boekel.
Ben jij of ken jij iemand die handig is met het
opmaken/opnemen van online video’s laat het ons dan weten,
stuur een bericht naar sharon.debruin27@gmail.com.
Bedankt, namens de werkgroep veilig verkeer Kindpark Boekel.

kalender
19 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

24 november
Sinterklaas op het KC

2 december
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

4 december
Surprise groep 6 - 8

15 december
Kennismaking instromers
kleuters

18 december
Kerstviering

21 december t/m 1 januari
Kerstvakantie

4 januari
Opening RESPECT-weken

5 januari
Instroom nieuwe kleuters

15 januari
Afsluiting respectweken

20 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

Groep 1: Serieus spel in de
speelhoek

Kinderpostzegelactie 2020
in corona tijd
‘Er wordt elk jaar een Kinderpostzegelactie gehouden. Met dit jaar
als doel: Een veilig thuis voor 90.000 kinderen. Kinderen die thuis te maken hebben met: geweld,
armoede of verslaving. Dit jaar is er maar liefst in totaal € 7.656.743,64 opgehaald. Dat is een record.
Er hebben 3.148 scholen deelgenomen, 119.984 kinderen deelgenomen en er zijn 960.000
bestellingen geplaatst. Onze school heeft dit jaar ook weer meegedaan.
Onze klas heeft maar liefst €3867 opgehaald, terwijl het gemiddelde bedrag van een klas €1786 is. Dit
jaar was de Kinderpostzegelactie anders dan andere jaren, want je kon voor het eerst online bestellen.
Langs de deuren gaan ging ook anders, want we gingen dit jaar zonder geld over de straten. Mensen
moesten een formulier invullen met hun gegevens, dan kregen ze de bestelling opgestuurd.
Wij vonden het erg leuk om te doen, en we denken dat de kinderen die geen veilig thuis hebben (ons)
erg dankbaar zijn.
Groetjes, Luka en Willem (8b).’

Mediamasters
De groepen 8 hebben vorige week meegedaan aan Mediamasters. Dit is een landelijke, spannende
serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 & 8.
Door het spelen van de game bouw je basiskennis op over mediawijsheid. Je moet dan een week
lang allemaal opdrachten doen met je klas. Door opdrachten te voltooien, kregen we bits en daarmee
kon je een robot, genaamd H.E.N.K, slimmer maken voor een wedstrijd.
Er waren verschillende categorieën zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit, online pesten,
nepnieuws en meer. In de wedstrijd waren deze categorieën door elkaar gehusseld. Je kon ook met
de bits een joker kopen tijdens de wedstrijd. Daardoor kon je de bits verdubbelen of de tijd bevriezen.
Hier zijn een paar meningen van klasgenoten:
Amber: Het was heel leuk en ook wel leerzaam. sommige filmpje waren ook best spannend en soms
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Siebe: Het was leuk om de lessen te volgen, het was ook wel grappig dat er een verhaal in zat.
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wist u dat...
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Het vanmorgen een grote bende was in de lokalen van de groepen 1 t/m 5?
Zelfs de deuren op slot waren?
Zwarte Pieten flink huis gehouden hadden op Octopus?
De kinderen uiteindelijk toch nog een heerlijke traktatie vonden in hun schoenen?
Wij Sint en zijn Pieten heel hartelijk willen bedanken?

