
 

Nieuwsbrief 5 november 2021  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Nederland is al vele jaren door het Ministerie van OC&W verdeeld in vakantieregio’s. De gemeente 
Haaksbergen ligt in de regio Noord. Het Ministerie stelt de data van de schoolvakanties vast (met 
uitzondering van de herfst- en voorjaarsvakantie). 
 
Omdat het Assink Lyceum ook vestigingen heeft in de vakantieregio Midden werd er afgeweken van 
de landelijke regels. In 1992 had het Ministerie daarvoor toestemming gegeven. Tot nu toe stemden 
de Haaksbergse basisscholen en het Assink Lyceum de schoolvakanties met elkaar af, zodat alle 
schoolvakanties gelijk liepen. Het Ministerie heeft deze week aangegeven bij het bevoegd gezag van 
Stichting Keender dat deze uitzonderingspositie niet meer geldt. Het Ministerie verwacht van ons dat 
wij met onmiddellijke ingang de vakanties in overeenstemming brengen met de data voor 
vakantieregio Noord. De MR heb ik hierover gisteravond geïnformeerd. 
 
Voor dit schooljaar heeft dit al consequenties voor de zomervakantie. Deze moeten we een week 
naar achteren verplaatsen. De zomervakantie is dus van 18-07-2022 t/m 26-08-2022! 
 
Kerstvakantie:                 Regio Noord: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022    (verplicht)      
Voorjaarsvakantie:        21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 
Meivakantie:                   Regio Noord: 23 april t/m 8  mei 2022                              (verplicht)      
Zomervakantie:              Regio Noord: 16 juli t/m 28 augustus 2022                      (verplicht)                       
 
Voor het schooljaar 2022-2023 betekent het dat de Haaksbergse scholen z.s.m. opnieuw om de tafel 
gaan om het vakantierooster vast te stellen. De medezeggenschapsraden zullen dan weer om advies 
gevraagd worden, waarna het nieuwe vakantierooster schooljaar 2022-2023 gepubliceerd zal 
worden in de nieuwsbrief en op onze website. Ouders die al een vakantie hebben geboekt vanaf 9 
juli 2022 en dit niet meer kunnen wijzigen, kunnen contact opnemen met Martine. 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zijn er toch nog vragen, laat het dan 
weten. 
 
 

  



Week van de Mediawijsheid  
 

Vandaag start de Week van de 
Mediawijsheid. Afgelopen jaar zijn we, mede 
door de thuiswerkperiode en lockdown, massaal 
online gegaan. We ervaren plezier en veel gemak 
van alle mogelijkheden op het gebied van digitale 
media. We werken en leren op afstand en 
houden zo vlot contact met elkaar.   
Maar ons leven in de die onlinewereld staat ook 

onder druk. Waar we via smartphones, tablets en 
computers voortdurend met elkaar in verbinding kunnen staan, maken we ons ook zorgen om de 
negatieve gevolgen hiervan. Door een groeiende hoeveelheid desinformatie is het steeds lastiger om 
te beoordelen of iets echt waar is. En met het online vrij bewegen komt het helaas ook vaker voor 
dat we ons niet veilig voelen online, bijv. door online pestgedrag of nare beelden.   
  
Wij vinden het van groot belang om kinderen te leren op een juiste manier om te gaan met de vele 
mogelijkheden binnen de digitale media. Met elkaar kunnen we er immers voor zorgen dat de online 
wereld een fijne plek blijft. Een plek waar we naar elkaars mening luisteren en we onze waarden 
kunnen naleven. Een plek waar we letten op hoe onze boodschap bij de ander overkomt en elkaar de 
ruimte geven om anders te denken.   
  
De Week van de Mediawijsheid staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij 
wat we écht belangrijk vinden in de onlinewereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in 
gesprek te gaan en om mediawijzer te worden, en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.   

  
In de bovenbouw zullen de groepen 7 en 8 mee doen aan het 
spel Mediamasters. Hierbij zullen ze a.d.h.v. een verhaallijn 
leren over mediawijsheid en met quizvragen laten zien hoe 
mediawijs ze zelf zijn. In de overige groepen zal ook 
aandacht zijn voor mediawijsheid, gericht op communicatie, 
veiligheid, kennis, nepnieuws en respect. Zo zal volgende 
week donderdag Aniek Holmer van ‘Praktijk in 
Beweging’, beide groepen 6 laten zien en ervaren wat 
het veelvuldig gebruik van mediagerichte apparatuur, zoals 
gameconsoles, tablets en smartphones voor effect kunnen 
hebben op je lichaam.   
  
Niet alleen op school is het belangrijk aandacht te besteden 

aan mediawijsheid. Ook thuis komen kinderen volop in aanraking met media en is het belangrijk te 
leren hiermee om te gaan. Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en 
filmpjes tot online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en kinderen kunnen er veel van leren. 
Tegelijktijdig zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media om kunnen gaan. 
Denk hierbij aan reclames in apps, het plaatsen van foto’s op social media of het tegenkomen 
van minder geschikte zaken online.  
Op de website https://www.weekvandemediawijsheid.nl/opvoeding/ kun je als ouder informatie en 
materialen vinden om met je kind(eren) over dit onderwerp in gesprek te gaan.   

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/opvoeding/


  
 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Workshop Electronica 2022 georganiseerd door ’t Gilde Haaksbergen voor kinderen uit de 
groepen 7 en 8; 

• Natuurwerkdag voor het hele gezin in het Haaksbergerveen op 6 november 

• Brochure pleegzorg 

• Kalender met overzicht van webinars en themabijeenkomsten van Loes 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
23 nov. OR 
3 dec. Sinterklaasfeest 
 


