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Veilig omgaan met je mobiele telefoon 

 
Veel kinderen hebben tegenwoordig een mobiele tele-

foon, waarmee ze niet alleen kunnen bellen, maar ook 

internetten, WhatsAppen, snapchatten, FaceBooken en 

nog veel meer. Een hele digitale wereld komt daarmee 

voor jonge kinderen beschikbaar. Het is vaak erg moeilijk 

voor kinderen om te weten hoe ze verstandig en veilig 

hiermee om kunnen gaan. Helaas gaat het niet altijd goed 

en loopt het gebruik van de sociale media uit de hand. 

Dit kan leiden tot pesten en gepest worden of de kin-

deren komen in aanraking met informatie waar ze nog 

helemaal niet klaar voor zijn. 

Ook voor ouders is het vaak moeilijk om te weten hoe 

ze hiermee om moeten gaan. Verbieden, afspraken ma-

ken, toezicht houden, maar hoe moet dat dan? 

We willen in groep 8 de komende tijd extra aandacht 

geven aan veilig en verstandig gebruik van de sociale me-

dia. We denken aan lessen in de klas en voorlichting 

voor kinderen en ouders.  

Een handige website om mee te beginnen is: 

www.mediawijsheid.nl  Daar vindt u allerlei tips hoe om 

te gaan met het gebruik van sociale media door uw kind.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 30 november: voor groep 5t/m 8:  

Surprises mee naar school nemen. 

 

Dinsdag 1 december:  

Zwemmen voor de groepen 5 

 

Woensdag 2 december: 

 

Donderdag 3 december: 

 

Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering in de 

speelzaal. De kinderen zijn om 12:00 vrij.  

Tamtam nr. 15 verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Brede School. 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Aankomende week zijn de laatste lessen 

van blok 1. 

Uw kind krijgt deze week een briefje 

mee, waarop staat wat er tijdens deze 

laatste les gebeurd. 

Bij de meeste activiteiten bent u het laat-

ste deel van de les van harte welkom om 

het werk van uw kind te bekijken. 



 

Dat is lekker en gezond! 
Gezonde traktatie van Javyi. Hij is 3 jaar ge-

worden. Gefeliciteerd! Hij trakteerde op een  

ijshoorntje met verschillende soorten fruit . 

Ouderbijdrage   

U kunt de ouderbijdrage storten op NL 11 INGB 0002153804 

t.n.v. oudercommissie De Tamboerijn 

Reigersbos 301         1107 EZ Amsterdam 

O.v.v. de naam, achternaam en de klas van uw kind.  

Pietengym 
 

Verjaardagen: 

 

Dag   Naam   Groep 
November 

28  Miuccia Leliëndal   3C 
29  Abraham Akowuah Bonsu  4A 
December 

1  Imany Grampon   1/2A 
1  Aaditya Rani    5A 
1  Tanisha Schuiling   6A 
1  Gymairo Theme   4C 
3  Challenger Poepon   7A 
3  Alysha Sprado   8A 
3  Quinten Sprado   8B 
3  Jairo Wiebers   4B 

 
 






