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CORONA VIRUS

MEDIA UKKIE DAGEN

We zijn blij met alle begripvolle reacties van u als
ouder op de perikelen rondom het Corona virus.
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te
houden via het ouderportaal.

Jonge kinderen vinden razendsnel hun weg in deze
wereld vol media. Ze kijken hun favoriete
kindertelevisie en bladeren door boekjes. Ze
swipen vliegensvlug naar filmpjes op YouTube en
spelen graag spelletjes op de tablet. Als ouder of
opvoeder wil je je kind hierbij begeleiden. Maar
hoe doe je dat eigenlijk? Ga tijdens de Media Ukkie
Dagen (27 maart tot en met 3 april 2020) samen
met jouw baby, peuter of dreumes op
ontdekkingsreis en verken de mogelijkheden van
media. Kom samen met je kind spelen, lezen en
kijken in de Media Ukkie speelplaats. Deze plek
staat helemaal in het teken van 'slapen'. Maar
wees wel zachtjes... Ssstt...tijger slaapt. De Media
Ukkie speelplaats is ingericht in de bibliotheek in
Oudenbosch. Of kom langs tijdens Het Media Ukkie
Moment op: zaterdag 28 maart van 11.00 - 12.00u
Dan gaan we niet alleen lezen, maar ook spelen,
kijken en doen. En krijg je volop inspiratie hoe je je
kind kunt begeleiden in onze wereld vol boekjes,
filmpjes, apps, speelgoed en websites.

BUIZEN VOL!
De kinderen hebben de afgelopen twee weken extra
goed opgelet op het wc-gebruik. De wc laten we
netjes achter en we wassen onze handen na het
toiletgebruik. Hiervoor en voor ander gewenst
gedrag hebben de kinderen muntjes verdiend.
Samen met de hele school, de Hummelhoeve en
Kober zijn de buizen helemaal vol met muntjes
gespaard!
Daarom hebben alle kinderen een beloning
verdiend: Film kijken in de klas met een knuffel of
kussentje erbij. Gezellig!
Deze twee weken ligt de nadruk op: Samenwerken.
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We blijven bij onze taak
We gebruiken het juiste stemniveau
We laten elkaar uitpraten
We geven elkaar een compliment
We maken vooraf afspraken over het spel of
het werk
We gebruiken onze eigen spullen

tekst

