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  NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

Mediaopvoeding 
Beste ouder, 

Al vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media. Vooral met de 
komst van de tablet kunnen kinderen van alles zien en beleven. Het team van de 
Constantijnschool  
wil óók als het gaat om mediaopvoeding een educatieve rol spelen: vandaar dat al 
vanaf de jongste groepen lessen in mediawijsheid worden gegeven. 
Het programma dat wij de leerlingen van groep 1 t/m 8 aanbieden heet “Het 
nationaal Media Paspoort. Het is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media 
en Maatschappij. De lessen hebben alles te maken met media: van televisie tot tablet.  

Wat leert uw kind? 
De lesmethode is een doorlopende leerlijn: we beginnen in groep 1 en eindigen in 
groep 8 zodat alle kinderen in alle leerjaren met media leren omgaan.  

Wat leert u als gezin? 
Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin 
meedoen. Het is gebleken dat dit voor veel kinderen en ouders een enorm leuke 
bezigheid is! De thema’s zijn: 
1. Oktober:   Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 
2. November:  Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3. Januari:   Wat je geeft krijg je terug (o.a. respectvol met elkaar    
   omgaan, online pesten) 
4. Februari:   Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online   
   spelen besteedt)                              
5. Maart:   Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 
6. April:   Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen   
   van jou weten?) 
7. Mei:   Zorg voor eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je   
   hulp nodig hebt?) 
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Thuisopdracht 
Soms krijgt uw kind een Thuisopdracht met bijbehorende Ouderbrief mee. Wilt u de 
opdracht samen met uw kind maken en hem of haar de Thuisopdracht weer 
meegeven? Dan kan uw kind weer met de volgende les mee reizen! 

Organisatie 
De eerste les wordt gegeven door een extern deskundige die bij het programma is 
betrokken. Die lessen vinden plaats op dinsdag 16 en donderdag 18 oktober. 
Vanaf november worden de lessen door de eigen leerkracht gegeven. Binnen school 
hebben we hiervoor de afspraak gemaakt dat dit op de tweede dinsdag van de maand 
gebeurt. Hierdoor krijgen alle kinderen op hetzelfde moment op hun eigen niveau 
informatie over het thema. U kunt er thuis met uw kind(eren) verder over praten. 

Wij hopen dat we met dit programma de kinderen nog (media)wijzer maken dan ze al 
zijn! 

met vriendelijke groet, 
namens de collega’s 

Rob Arnold 
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Goed Gedaan 
Tot de vakantie wordt in alle groepen les 3 
behandeld. Het thema is “Grapje - Plagen - 
Pesten.” 
Op onze website kunt u bij “Onze school” onder 
“Een veilige omgeving” de inhoud lezen van de 
les in de groep waarin uw kind zit. 

Constantijn Theater 
Vrijdag 19 oktober zijn de eerste optredens dit 
jaar voor de groepen 5 t/m 8.  De ouders van 
groep 6 zijn van harte welkom om te kijken. 
Eén van de andere groepen zorgt voor een 
verrassingsoptreden. De voorstelling begint om 
13.15 uur. 

Constantijn helpt 
Sinds de zomervakantie sparen we het zendingsgeld en de opbrengst van lege 
flessen voor een bijdrage aan de rolstoelbus voor Vera en Caro. We merken dat deze 
actie erg leeft onder kinderen én ouders. En daar zijn wij heel blij mee. 

Maandag 29 oktober komen Vera en Caro samen met hun moeder naar school. 
Tijdens een bijeenkomst in de hal zullen wij de opbrengst van de actie bekend 
maken. Op dit moment hebben we ruim duizend euro opgehaald! De flessen kunnen 
nog ingeleverd worden tot aanstaande maandag.  

Elke maandag staan de kerkjes in de klas voor het zendingsgeld en na de 
herfstvakantie sparen we weer voor ons adoptiekind Ermeta, helpt u mee? 
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Oktober 

November 
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Hieperdepiep hoera voor de jarigen 

van oktober!
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Hieperdepiep hoera voor de jarigen van 

november!
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Het team van de 
Constantijnschool wenst jullie  

een fijne herfstvakantie! 

We zien jullie graag  
maandag 29 oktober weer op 

school!
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