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Hiep Hiep Hoeraaaa!!
Jarig in November:
1: Dex
6: Zoë
8: Denzel
9: Diede & Tobias
11: Lorenzo en juf Evy
12: Rens
14: Bram
16: Alan
17: Luano
23: Mattijs & Luca
26: meneer Theo
27: Natalia en juf
Susan

Jarig in December:
1: juf Lisanne
3: Sven & Minke
5: Davie
10: Fedde
11: Britt
12: Ifrah & juf Vera
16: Priscilla
18: Tamara
19: Ty
23: Youssef
24: Silian
28: juf Inez
31: Milan

Gefeliciteerd iedereen en een hele fijne verjaardag!!

Mediawijsheid Challenge voor ouder en kind in de Bibliotheek Waalwijk
Wie weet er alles over Mediawijsheid in het gezin? Papa, mama, dochter of zoon?
Op 13 november organiseert de Bibliotheek Waalwijk de Mediawijsheid Challenge voor het hele gezin! Ga ín de Bibliotheek samen ‘the
challenge’ aan, praat met elkaar over en leer ontzettend veel over het slim en veilig omgaan met (sociale) media. Maar uiteindelijk draait het
toch om de winst. Degene met de snelste en juiste antwoorden wint de Challenge en een leuke prijs!

Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op
afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar de onlinewereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en
cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media, voel jij je er verbonden en veilig? En herken jij bijvoorbeeld een nepprofiel?
Wie is er ‘wijzer’?
Voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar én hun ouders organiseert de Bibliotheek Waalwijk op zaterdag 13 november de Mediawijsheid Challenge.
De Challenge staat in het teken van het boek Katvis, van Tjibbe Veldkamp. Een boek over online ‘vrienden’, geldnood, en vertrouwen.’ Toepasselijk
om met elkaar in gesprek te gaan over online contact, privacy en nepprofielen. Wissel (online) ervaringen uit en wordt samen met de Lees- en
Mediaconsulenten van de Bibliotheek Midden-Brabant digitaal wijzer. Om vervolgens - ouders en kinderen apart van elkaar – op zoek te gaan naar
antwoorden op vragen uit de onlinewereld. Denk hierbij aan: welke stelling is waar/nietwaar, hoe herken je een nepprofiel en wat moet je doen als je
denkt dat er iets niet klopt? De deelnemers van de winnende groep ontvangen een leuke prijs.

Praktische informatie
Datum: 13 november Locatie: de Bibliotheek Waalwijk Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Voor meer informatie en aanmelden: ga naar de Bibliotheek of mail waalwijk@bibliotheekmb.nl Er zijn geen kosten aan verbonden.
Week van de Mediawijsheid
De week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november) staat dit jaar in het teken van: ‘Samen Sociaal Online’. Als Bibliotheek staan we - samen met
andere partners stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. Daarom organiseren we dan ook activiteiten om samen het gesprek aan te
gaan, delen we waardevolle informatie over het slim en veilig gebruiken van (online) media en geven we leestips. Daarnaast is het de hele maand
november Nederland Leest Junior, waarbij het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp centraal staat met het thema: ‘Over de grens’. Dit sluit mooi op
elkaar aan, omdat in het boek ook het thema Mediawijsheid voor komt. Kijk voor informatie over mediawijs opvoeden op:
www.bibliotheekmb.nl/mediawijsheid

Hoeraaaaa, juf Elma
is bevallen van
dochter
Sophie. Het gaat
gelukkig erg goed!

Lorena van MBA gaat (samen met haar moeder)
op 11 december 1 km hardlopen voor het goede
doel. Zij is deelneemster van de villa Pardoes kids
run en wil graag zoveel mogelijk geld ophalen
voor villa Pardoes. Lorena wil hiermee graag
zieke kinderen helpen om een leuke vakantie te
hebben, zonder teveel zorgen. Het zou super zijn
als zij een mooi sponsor bedrag bij elkaar kan
krijgen. Doneren kan via onderstaande link. Het
bedrag is vrij te kiezen, alle beetjes helpen
natuurlijk! Alvast super bedankt.
Sportieve groet van Lorena
Lorena Van Tiggelen – Villa Pardoes Winter Run
2021 (villapardoesrun.nl)

Voor de herfstvakantie hebben wij met OBc t/m BBb
een hele gezellige kampweek gehad! Tijdens de
kampweek zijn wij erg verwend. We willen graag
groenteboer Luuk van Bokhoven uit Drunen bedanken
voor de lekkere groente en fruit! Ook hebben wij
allemaal een lekker frietje met snack en een ijsje gehad
van een anonieme sponsor; wat hebben we hiervan
gesmuld! Ook willen we bloemenwinkel Ambianze uit
Kaatsheuvel bedanken voor de bijdrage om materiaal
aan te kunnen schaffen.

• Er een aantal keer per jaar een MR
(medezeggenschapsraad)
vergadering is...
• Elke MR vergadering openbaar is...
• Je je als ouder kunt aanmelden om
deze bij te wonen...
• De vergader data al bekend zijn...
• Je deze op de kalender kunt vinden...

Belangrijke data de komende tijd;
Zie ook de kalender op de website:
Ouderkalender_21-22_1.pdf (sbozilverlicht.nl)
•
•
•
•
•

29 november: studiedag, leerlingen vrij
3 december: Sinterklaasviering
23 december: kerstviering
24 december: leerlingen 12.15u vrij
25dec tm 9jan: kerstvakantie

