
Beste ouders/verzorgers en teamleden,

Het afgelopen jaar zijn de Ouderraden van 4 basisscholen van het bestuur Lauwers en Eems een 
aantal keren samen geweest met een aantal OR-leden van elke school, om te kijken of we iets aan 
elkaar kunnen hebben. Doel was om onze krachten te bundelen, ideeën uit te wisselen en elkaar te 
steunen en te helpen.
Hieruit is het idee ontstaan om een gezamenlijke thema-avond voor ouders, team en andere 
belangstellenden te organiseren.

We hebben samen gekozen voor het onderwerp Social Media.
Wij denken dat dit voor iedereen een heel interessant onderwerp is, omdat computers, smart phones 
en social media niet meer weg te denken zijn uit de samenleving en dat wij allen: kinderen, ouders 
en leerkachten daarmee te maken hebben of krijgen. Het speelt een grote rol in de levens van onze 
kinderen, in alle leeftijdsgroepen.

Social-Media deskundige Marja Terpstra ( van Parto Preni) zal deze avond leiden.
Een avond om eens frisser en opener te kijken naar sociale media. 
De leuke dingen en vele mogelijkheden van social media, computers, tablets en smart phones zullen
deze avond uitgebreid besproken worden, ook is er ruimte voor de negatieve kanten. Na uitleg en 
toelichting zal er uit een gegaan worden in groepjes om te discussiëren over een aantal stellingen.
Er is volop ruimte voor interactie met elkaar en met social media coach Marja Terpstra!

De gezamenlijke Ouderraden nodigen jullie/u daarom uit om op 
woensdag 22 oktober 

deze avond bij te komen wonen in 
De Negen Wieken.

Inloop vanaf 19.30
Aanvang thema-avond 20 uur

De avond zal rond 22 uur afgesloten worden.
Adres: Het Hoge Heem 1 9951 BT Winsum

Om enigszins te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen die avond vragen we jullie/u om zich
aan te melden met hoeveel personen je/u komt. Dat kan door voor 1 oktober een mail te sturen 
naar: or.thema.avond@gmail.com

We hopen op jullie/uw komst!

Namens de Ouderraden van:
• De Negen Wieken Winsum
• De Tiggeldobbe Winsum
• De Kromme Akkers Garnwerd
• Op Wier Ezinge

Simone Thie, Gaike van der Laan, Dirk Douglas , Johan Meyaard


