
 
Nieuwsbrief 23 november  2022 
 
Santa kids run 
Op zaterdag 10 december organiseert Magisch Zoetermeer 
om 17:00 uur de Santa Kids run voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Het doel van Magisch Zoetermeer is om 
Zoetermeerders met elkaar te verbinden en eenzaamheid 
onder ouderen rond de kerstdagen in de stad tegen te gaan 
en te voorkomen door activiteiten voor hen te organiseren in 
deze periode en wensen uit te laten komen. De Santa Run is 
ongeveer een 1 kilometer lange sponsorloop waarbij de 
kinderen verkleed als kerstmannetje/-vrouwtje een parcours 
lopen via de Markt en Dobbe-plantsoen. Door mee te doen 
aan deze leuke run bezorgen ze vele eenzame ouderen een 
warme kerst.  De kosten bedragen €10,00.  
Deze inschrijfkosten zijn nodig ter dekking van de onkosten 
van de run. Voor dit inschrijfgeld krijgen de kinderen een 
kerstpak, een medaille en warme chocola na afloop van de run.  
Uiteraard is het de bedoeling dat de kinderen zich zoveel mogelijk laten sponsoren om vele 
ouderen een mooie dag te bezorgen. Het sponsorgeld zal worden besteed aan dit goede 
doel namelijk het organiseren van activiteiten voor eenzame ouderen. 
Inschrijven en betalen kan door de ouders via de website magischzoetermeer.nl vanaf 15 
november. Na inschrijving en betaling via de website magischzoetermeer.nl ontvangt men 
een bevestiging met benodigde informatie en kunnen de kinderen met deze bevestigingsbrief 
een aantal fysieke flyers (15 stuks) ophalen bij de administratie van de school. 
De kinderen zoeken sponsors in de buurt om geld in te zamelen zodat er voor eenzame 
ouderen rondom de kerstperiode activiteiten kunnen worden georganiseerd waardoor zij zich 
minder eenzaam voelen. Via een eenmalige machtiging van de sponsors kunnen deze het 
door hen gewenste bedrag doneren. Dit is de meest veilige ophaalmethode voor de 
kinderen. Het eindbedrag wordt daarna bekendgemaakt op 10 december vooraf aan de run 
en eveneens via lokale media, facebook en de website van Magisch Zoetermeer 
 
Mediawijsheid schoolformaat 
Beste ouders en of verzorgers, 

  

Mediaopvoeding is een belangrijk onderdeel 
geworden van de opvoeding. Kinderen groeien 
op met filmpjes op de iPad, online muziek en 
sites vol spelletjes. Media zijn leuk en vaak ook 
leerzaam. Er zijn echter ook risico’s en daarom is 
die opvoeding zo essentieel, zodat kinderen 
leren veilig om te gaan met media. In onderzoeken zien we terug dat het mediagebruik van 
kinderen voor ouders de meeste opvoedvragen oproept. Natuurlijk wil jij jouw kind goed 
begeleiden, ook op dit gebied 
Hoe ga jij in jouw gezin om met media? Hebben jullie afspraken gemaakt over het gebruik 
van de tablet, televisie en smartphone?  Veel opvoedvragen gaan over mediagebruik. Je wil 
je kind goed begeleiden, maar weet niet altijd hoe. Het is een onderwerp dat ons allemaal 
bezig houdt. 
Daarom wordt er op 20 december van 9.30 uur tot 11 uur een online Webinar aangeboden, 
deze ochtend wordt georganiseerd door de Jeugdformaat Academie. Hier kunnen ervaringen 



gedeeld worden en willen we jullie tips geven hoe je je kind kunt helpen om mediawijs op te 
groeien. Om deel te nemen aan de workshop dient u zich eerst aan te melden via deze link.  
https://www.jeugdformaatacademie.nl/catalog/product/themabijeenkomst-praten-met-
kinderen-over-social-media?main_category=opvoeders   
Bij vragen, neem gerust contact met mij contact op. 

  

Vriendelijke groeten, 
  

Mariek Spiering 
m.spiering@schoolformaat.nl 
06-46102644 

 
 
Voetbal kijken op dinsdag 29 november. 
 
Het WK is begonnen. Los van de hele discussie, 
lijkt het ons leuk om met kinderen die erg van 
voetbal houden, een wedstrijd van het Nederlands 
elftal gezamenlijk te kijken 
Op dinsdag 29 november van 16.00 – 17.45 uur, 
zijn kinderen welkom op school. Maar er zitten 
een paar voorwaarden aan: 

1. Je bent in het oranje verkleed 
2. Je houdt echt van voetbal en wil de hele 

wedstrijd echt zien 
3. Je houdt echt van voetbal, maar je kunt het alleen de eerste helft uithouden. 

 
Het is een lange zit, maar wel de bedoeling dat de kinderen met elkaar voetbal gaan kijken. 
Daarom geven wij u de mogelijkheid om uw kind in de pauze op te komen halen. 
Schat dit zelf in voor uw eigen kind. 
 
Wij hopen de wedstrijd met veel kinderen te kijken!  

 
Eten en drinken op school 
Het valt op dat er steeds meer kinderen blikjes fris en/of AA drink flesjes meekrijgen naar 

school. Het is niet de bedoeling dat dit op school gedronken wordt.  

Wij raden aan een flesje water en/of een pakje drinken met weinig suiker mee te geven. 

Ook van een gezonde boterham worden wij erg blij! 
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