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Weekprogramma van 7 februari t.e.m. 11 februari 2022
Datum

Klas

Activiteit

Waar?

Binnen/Buiten

Wanneer?

Lunchpakket

Denk aan…

08/02

5e en 6e lj

Zwemmen

Sportcentrum

Binnen

Namiddag

/

zwemgerief

10/02

1e leerjaar

Medisch onderzoek

School

Binnen

Voormiddag /

/

10/02

5e leerjaar

Voorstelling : KLAUW

C-Mine

Binnen

Voormiddag /

Zie begeleidende brief

10/02

6e leerjaar

Voorstelling : KLAUW

C-Mine

Binnen

Namiddag

Zie begeleidende brief

/

Safer Internet Day – 8 februari 2022

De Safer Internet Day is een wereldwijd evenement dat elk jaar in februari door de Europese
Commissie wordt georganiseerd. Meer dan 110 landen werken samen om van het internet
een veilige, creatieve en leuke plek te maken, voor iedereen ! Hieronder nog enkele tips voor
de kinderen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zie je iets vreemd op het internet? En weet je niet zo goed wat je moet doen? Vertel het eerst en vooral aan je ouders of een andere volwassene die je
vertrouwt.
Geloof niet alles wat je leest of ziet op internet. Als je twijfelt, vraag dan raad aan iemand die je kan helpen
Wees op je hoede zodra er sprake is van geld en praat erover met je ouders
Open geen e-mails van mensen die je niet kent
Voeg geen mensen toe die je niet kent
Paswoorden zijn geheim. Geef ze aan niemand door. Een paswoord is als een sleutel van je huis: niemand kan van je vragen dat je die doorgeeft.
Denk goed na als je je webcam gebruikt
Wees voorzichtig met de info die je over jezelf post.
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