Biebnieuws 3. Week van de Mediawijsheid

Het thema van de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13
november) is dit jaar: media & gezondheid. Online media bieden
enorm veel mogelijkheden, maar kunnen ook veel van je vragen.
Ontdek hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het
beste uit jezelf te halen. Want: je hebt het zelf in de hand.
Maar wat is mediawijsheid eigenlijk?
Als je mediawijs bent, kun je je goed redden in de digitale wereld. Het gaat
bijvoorbeeld over:
- Plezier: het genieten van de mogelijkheden
- Veiligheid: het voorkomen van risico’s
- Samen: je kind(eren) begeleiden
- Inhoud: weten welke media geschikt zijn
- Balans: zorgen voor momenten met en zonder
Wat is er te doen in de Bieb?
De activiteiten die in de Bibliotheek gepland stonden, kunnen i.v.m. Corona jammer genoeg niet
doorgaan. Maar je (kind) kan meedoen aan een interessante webinar vanuit huis! Je ontwerpt tijdens
of na het volgen van de webinar een ring, fotolijstje of sleutelhanger, die voor je geprint wordt en per
post naar je toe komt.
- Wanneer: dinsdag 17 november van 19 – 20 uur
- Wat: het Lablearning@Home 3D printer webinar ‘Design your own 3D object’
- Kosten: geen
- Aanmelden en meer info: zie onze website.
(Meer) Tips voor thuis
Een paar leuke tips voor jou en je kind:
Speel samen de ouder-en-kind-quiz: Een leuke manier om op ontspannen manier met elkaar
te praten over mediagebruik, social media, online gamen, YouTube, Whatsapp enz.
- Doe de schooltv test: Met bij elke vraag een korte bijbehorende video.
- De serie ‘Lees je digiwijs’: Een nieuwe serie waarin verschillende kinderboekenschrijvers en
experts schrijven over onderwerpen die bij digitale geletterdheid horen. Je vindt ook delen van
deze serie bij ons in de Bibliotheek.
Meer weten over mediawijsheid?
Behoefte aan meer info, filmpjes en tips? Kijk eens op de site mediawijsheid.nl/ouders
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Bibliotheek op school in Kampen:
volg ons op Facebook. Op Instagram vind je boekentips van onze leesconsulenten. Weten wat er in de
Bibliotheek Kampen gebeurt? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

