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28 oktober 2022

Na een fijne herfstvakantie zijn we deze week weer begonnen. De directie is druk bezig met het
voorbereiden van de verhuizing naar de andere locatie in december. De oudergesprekken hebben
deze week plaatsgevonden, dus iedereen weet weer hoe het gaat en hoe we verder kunnen.
Schoolfruit
Komende week hebben we snoeptomaatjes, appels en ananas.
Bultpark
In het Bultpark wordt 29 oktober weer iets leuks georganiseerd voor kinderen.
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Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters.
Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van
media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen,
zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten)
scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Wil je
meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl.
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het
thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.
Omdat wij als school hieraan meedoen, mogen we u dit jaar een gratis digitale ouderavond
aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur!
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en
leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee
te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder
aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je
met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer
staan we stil tijdens het webinar.
Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamastersouderavond/
Werken in het onderwijs?
Heb je wel eens nagedacht over leraar worden? Er is een mogelijkheid voor zij-instroom. Heb je
vragen over dit traject? Kom dan naar de informatieavond “vraag maar raak” op dinsdag 8
november in Almere. Wekt dit je interesse en beschik je over minimaal een 4-jarige afgeronde hbo
opleiding? Mis deze avond niet en meld je aan via www.flevowijs.nl/vraagmaarraak
In de bijlage de brief met meer informatie!
Mocht je vragen hebben over het vak, een dag mee willen lopen op een school om te kijken of het
iets voor je is, dan ben je altijd welkom. Kom dan vooral eens langs bij de directie.
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Beste ouders & leerlingen van groep 5 en 6,
Binnenkort starten de proeflessen voor viool, slagwerk en keyboard bij leslocatie De Dukdalf.
Leerlingen die enthousiast zijn kunnen zich opgeven voor de (proef)lessen
via www.lelystadvoltalent.nl
De lessen zijn op dinsdagmiddag van 15:15-16:15 uur en starten 22 november a.s.
Nieuw dit jaar op leslocatie De Dukdalf is de beeldende cursus Kinderkunstklas. Heb je helemaal niks
met muziek maar ben je wel dol op tekenen, schilderen en knutselen? Dan is deze cursus echt wat
voor jou!
Woon je in een andere wijk en wil je daar op les? Dat kan natuurlijk ook! Kijk op de site waar we
allemaal zitten.
Voordelen
- Lage kosten: 114,00 voor een jaar muziekles
- Laagdrempelig: altijd wel een locatie in de buurt
- Gratis gebruik van een instrument of lesmateriaal
- Les in kleine groepjes (maximaal 7 leerlingen)
Kinderen die bij GO! Kinderopvang op de BSO zitten krijgen het eerste jaar 15,00 korting.
Is de prijs te hoog? Mogelijk kan Het Jeugdfonds Sport & Cultuur de hele cursus vergoeden! Kijk
daarvoor op www.jeugdfonddportencultuur.nl/fondsen/flevoland voor meer informatie.
Geef je snel op, want vol = vol! Inschrijven kan via onze website www.lelystadvoltalent.nl
Broertjes en zusjes aanmelden
Dit schooljaar zitten we in de kleutergroepen al weer helemaal vol. Broertjes en zusjes hebben
voorrang, maar dan is het wel handig voor ons om te weten wie er gaan komen. Heeft u jongere
kinderen nog niet aangemeld, dan verzoeken we u dit snel te doen.
Een aanmeldformulier kunt u vragen bij de ambulante collega’s die ’s ochtends bij de deur staan.

Een fijn weekend!
Team De Kring
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