1. Agenda
2. Schoolfruit
3. Nieuwe leerling
4. Techniekcircuit
5. campagne “Zien Drinken, Doet Drinken"
6. Nieuwsbrief GMR Comprix
7. Kindermiddag Sint

Agenda
datum

activiteit

do 24 nov

Kunstenaar in de klas (groep 3)

vr 25 nov

Vlechtmuseum (groep 5)

ma 28 nov

MR vergadering 19:45 uur

vr 2 dec

Sinterklaasviering

do 8 dec

Filmdocent in de klas (groep 8)

do 8 dec

OV vergadering 20:00 uur

di 13 dec

Oud papier

Schoolfruit
Het menu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

snacktomaatjes

sinaasappel

peer

Nieuwe leerling
Deze week hebben we Debby mogen verwelkomen op school. We wensen haar er veel
plezier en een leerzame tijd.

Techniekcircuit
De afgelopen weken hebben de groepen 3 t/m 8 de eerste ronde van het techniekcircuit gehad. Er werd fanatiek
getimmerd, geprogrammeerd, proefjes gedaan en nog veel meer. De kinderen waren enthousiast en het is mooi om
te zien hoe de kinderen van de verschillende groepen elkaar helpen.
De groepen 3 t/m 5 hadden de onderdelen:
werken met elektrodozen
een knikkerdoolhof maken
programmeren met o.a. de blueblot,
ozobot en probot
een hefboom, trekpop en bouwplaat
maken

De groepen 6 t/m 8:
een flipperkast maken
stopmotion filmpjes maken
luchtdruk proefjes en een wagen maken met luchtdruk
wielenwerk
In januari gaan we doordraaien en zullen de kinderen weer een ander onderdeel gaan doen. De ouders die geholpen
hebben bedankt!
De volgende ronde is vrijdag 20, 27 januari en 3 februari van 13.00uur tot 14.00uur. Ook daarvoor hebben we weer
hulpouders nodig. Opgeven kan per mail
linda.plat@comprix.nl

campagne “Zien Drinken, Doet Drinken"
Onderstaande tekst is op verzoek van de GGD geplaatst:
Goed nieuws! Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind jong alcohol gaat
drinken.
Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: geen alcohol
drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcoholgebruik.
Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico dat
ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak gaan drinken.
Kinderen ontwikkelen al vanaf hun tweede jaar zogenaamde alcoholcognities: ze leren over alcohol. Vanaf het vierde
jaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat het gedrag van hun ouders
verandert, nadat ze hebben gedronken. Vanaf hun zesde jaar hebben kinderen positieve verwachtingen over de
effecten van alcohol. Dat betekent dat veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over
alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan
drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.
Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen geef je ze het goede voorbeeld mee.
Van maandag 7 t/m zondag 13 november 2022 is de campagne Zien Drinken, Doet Drinken gestart met de
Alcoholactieweek. Gedurende de Alcoholactieweek en daarna worden ouders en andere opvoeders bewust gemaakt
van hun voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. We willen een positief
signaal afgeven: ouders hebben meer invloed dan ze misschien denken.
Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Meer informatie vindt u op de website
hieronder.
website Zien drinken doet drinken
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