
 
 

 

Uitnodiging Oudercafé 

Kinderen online 

Donderdag 7 februari 2019 

van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse oudercafé op OBS Elckerlyc. Deze keer 
hebben wij gekozen voor het thema ’Kinderen Online’. Wij hebben een 
gastspreker uitgenodigd die u meeneemt in de online wereld van kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes 
is er gelegenheid om uw mening en ervaringen uit te wisselen. Het wordt een 
leuke positieve avond, waarbij  praktische tips worden gegeven om kinderen te 
begeleiden tot bewuste en kritische gebruikers van nieuwe media.  
 
 
 
 
 
                    z.o.z. 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


  
 
Kinderen Online 
Tablets, smartphones, games en sociale media: onze kinderen zijn er maar druk 
mee. Ze beleven online veel plezier en experimenteren erop los. De 
aantrekkingskracht en het aanbod aan entertainment is groot. YouTubers, 
Instagrammers en streamers leveren elke dag nieuw materiaal. De online stores 
bieden non stop spelletjes en educatieve apps aan. Er is genoeg om kinderen 
uren bezig te houden. Maar waar trekt u de grens als ouder? Welke afspraken 
maakt u met uw kind en hoe doen andere ouders dat? Wat zeggen onderzoekers 
over mediagebruik onder kinderen? Wat leren ze  ervan en waar moeten ze juist 
op letten?  
 
Tijdens het oudercafé Kinderen Online krijgt u antwoord op deze vragen krijgt u 
een goede indruk wat speelt onder kinderen in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar.  De 
avond wordt verzorgd door Klaartje Schüngel van SocialmediaIMPACT - 
http://www.socialmediaimpact.nl.  

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, 

verzoeken wij u zich aan te melden via bijgevoegd strookje. Wilt u deze weer 

inleveren bij de leerkracht, voor vrijdag 25 januari. 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ik/wij ______________________________________________________________ 
 
 
Ouders/verzorgers van ________________________________________________ 
 
 
zijn wel/niet aanwezig bij het oudercafé op donderdag 7 februari 2019. 
 

http://www.socialmediaimpact.nl/

