
PCBS DE HOLM
N O V E M B E R  2 0 2 2

Laat je raken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Laat je raken.. de krachtige leus van de Holm!
En wat is 'je laten raken' toch een prachtig proces. Het toont je openheid naar de ander, je kwetsbaarheid en
kracht. Tevens de verbondenheid onderling en de manier waarop je in staat bent om samen dingen te ervaren en
te delen....

Veel dingen op de Holm raken ons gelukkig op een positieve manier. Onze fijne en kundige juf Nienke heeft recent
haar 15 jarig jubileum op de Holm gevierd. Gefeliciteerd Nienke!

Daarnaast deze week ook een erg verdrietig bericht. Lieve juf Petra is er niet meer. Dat raakt ons in heel ons zijn. 
Wat zijn wij dankbaar dat wij zolang van én met haar hebben kunnen genieten;  als professional maar bovenal als
mens!
Petra stond voor positiviteit en omkijken naar de ander... 
Waarden die binnen de Holm altijd zullen blijven voortbestaan. 

Met vriendelijke groet, 
Team de Holm

VOORWOORD
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MEDIAWIJSHEID OP DE HOLM

In de week van 4 t/m 11 november stond de week van de mediawijsheid centraal met als thema ‘Like and
Cancel’. Mediawijsheid, een hele mond vol.. Maar wat houdt het eigenlijk in? 

Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media. Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als
een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet,
smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.

Het thema van dit jaar ‘Like and Cancel’ gaat over het opkomen voor een ander (in de online wereld)
Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden.
Met een like geef je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online
interactie is leuk en soms gaat het mis. We begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm
tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. 
Door niet toe te kijken, maar op te staan voor een ander, maak je duidelijk dat dit niet oké en niet normaal is.
Wat vindt een ander leuk en wanneer is het voor een ander niet leuk meer? Wat kan je wel zeggen en wat
eigenlijk niet.. 
Alle units hebben aandacht besteedt aan dit thema op hun eigen niveau en geven in dit scheepsjournaal een
inkijkje hoe ze hier vorm aan hebben gegeven. 

.

DE HOLM PAGINA 2



N O V E M B E R  2 0 2 2

NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 1

.

In de week van de mediawijsheid hebben we het met de kinderen gehad over wat je wel en niet leuk vindt,
oftewel ‘Like en Cancel’. Ieder kind kreeg een vel papier. We noemden allerlei dingen op, zoals voetbal, ruzie,
pretpark, naar bed gaan, tandarts etc. Wanneer je het leuk vond stak je je duim op, dit like ik. Vond je het niet
leuk, dan scheur je een stukje van het vel papier af en gooit het in de papierbak. ik cancel dit. We kwamen
erachter dat niet iedereen hetzelfde leuk vindt. Zo vonden de meeste kinderen een pretpark erg leuk, maar
sommige ook niet, omdat het er vaak erg druk is. Het geeft niet als jij iets anders leuk vindt dan een ander. 
Die verschillen mogen er zijn. 

Ook hebben we het met elkaar gehad over wat je wel en niet doorvertelt. De juf vertelde een klein verhaaltje
en daarna bepaalde je aan de hand van de stappen en het gedichtje wat je doet.

Zo kwamen we erachter dat het niet handig is om door te vertellen wie er allemaal op Kees zijn feestje komt,
als hij ze nog geen uitnodiging heeft gegeven bijvoorbeeld.
Tot slot speelde we het spel ‘zakdoekje leggen’, maar dan net een beetje anders 
Wij gaan nu spelen: wegdoen of delen? Wat heb jij daar in je hand? Voor een kind of in de mand? Is het leuk of
niet; of raar? Draai je om en kijk nu maar. Vertel maar, vertel maar, waarom je dit gedaan hebt. 
Wanneer het een leuk kaartje was mocht je hem achter iemands rug neerleggen. Is het een kaartje waar
iemand niet blij van wordt, dan deden we het kaartje in de mand. 
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 2

 Media… Wat is dat eigenlijk? Hier hebben we het in unit 2 uitgebreid over gehad. De één wist al te vertellen
over een open of privé account op social media en de ander was hier nog niet mee in aanraking gekomen. 
De verschillende verhalen en ideeën hebben we met elkaar gedeeld. Vervolgens hebben we gekeken naar
media van vroeger. Hoe werden toen filmpjes/foto’s gemaakt (en gedeeld)? Kon je zomaar alles van iedereen
zien? Van verschillende afbeeldingen die te maken hebben met media van vroeger mochten we raden wat het
was en wat je ermee kon. We kwamen erachter dat er heel veel veranderd is!
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 6-7

De kinderen van tegenwoordig zijn elke dag, waar dan ook, bezig met internet. Er zijn verschillende soorten
media waar zij zich kunnen vermaken. Denk aan TikTok, Instagram, Snapchat en meer. Maar wat houdt het
allemaal in en is het ook zo onschuldig als dat kinderen denken?
In de Week van MediaWijsheid hebben ook wij hier met de groep aandacht aan kunnen besteden. Samen
hebben wij een filmpje gekeken over waarom alles op instagram er bijvoorbeeld zo perfect uit ziet. Waarom
laten wij alleen maar de leuke dingen van onszelf zien en klopt het beeld wat geschetst wordt dan wel? Na dit
filmpje zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het waarom. Het mooie van iets laten zien is dat er
vervolgens hele mooi gesprekken komen die misschien niet eens direct te maken hebben met een foto posten
op Instagram in dit geval, maar meer over de veiligheid van contacten leggen via de verschillende kanalen. Is
iemand ook wel echt wie hij/zij zegt dat hij/zij is? Wanneer ga je op een vriendschapsverzoek ik? Wat verstuur
je wel of niet door via internet?
Het is ontzettend gaaf om te zien dat je met groep 6/7 dit soort gesprekken kunt voeren, waarbij de
betrokkenheid heel erg groot is en er goed naar elkaar geluisterd wordt.

DE HOLM PAGINA 5



N O V E M B E R  2 0 2 2

NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 8

Wij deden mee met de Mediamasters. Wat dat is? 
MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het
spelen van de game bouwen kinderen basiskennis op over mediawijsheid. 
Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen?
We moesten 5 verschillende missies voltooien en op de finaledag kwam al het geleerde terug in een quiz. 
We hebben deze week ook het leukste huiswerk ooit meegekregen, namelijk werken aan de games om Bits te
scoren.
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Geplande activiteiten: 
30 november 2022
Surprise mee naar school groep 5 t/m 8

5 december 2022
Sint 12.00 uur uit

6 december 2022
Unit 1 hele dag vrij

14 december 2022
Voedselbosje wordt geplaatst (meer informatie volgt)

22 december 2022
Scheepsjournaal

23 december 2022
Alle kinderen 12.00 uur uit

9 januari 2023
Alle kinderen weer naar school

16, 23 en 30 januari 2023
Citoweken

17 januari 2023
Holmcafé 
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Geplande activiteiten: 
27 januari 2023
Vrije dag Unit 1

31 januari 2023
Adviesgesprekken groep 8

2 februari 2023
Scheepsjournaal

10 februari 2023
Studiedag - alle kinderen vrij

13 februari 2023
Rapport 1 mee

14 februari 2023
Rapportgesprekken

27 februari tot 3 maart 2023
Voorjaarsvakantie

 6 maart 2023
Weer naar school
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