
Voorbeeldmails voor scholen en kinderopvang

Scholen

Beste ouders/verzorgers,

De Media Ukkie Dagen (24 t/m 31 maart) komen steeds dichterbij. Deze
campagne is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid om aandacht te vragen
voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het thema is
dit jaar Balans: Bewegen met media. Dit jaar doet ook onze klas/school mee met
de Media Ukkie Dagen.

Ook op school wordt media steeds meer ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een
tablet om mee te lezen, spelen of zingen. Maar hoe kunnen we er als school/klas
voor zorgen dat de kinderen in balans zijn met media?

Tijdens de campagne gaan we binnen die balans aan de slag met hoe kinderen
media lezen, luisteren of kijken. Zitten ze stil, of zijn ze juist actief? Van ver weg,
of dichtbij? Kortom, hoe bewegen ze mét media? En op welke manier kunnen we
helpen om kinderen in beweging te laten komen met media? 

De Media Ukkie Dagen zijn hét moment om hier aandacht aan te besteden! Ga
samen met de kinderen aan de slag om jullie balans te vinden. 

Meer weten over de Media Ukkie Dagen en benieuwd naar tips? Kijk dan op
www.mediaukkiedagen.nl

 

http://www.mediaukkiedagen.nl/


Kinderopvang

Beste ouders/verzorgers,

De Media Ukkie Dagen (24 t/m 31 maart) komen steeds dichterbij. Deze
campagne is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid om aandacht te vragen
voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het thema is
dit jaar Balans: Bewegen met media. Dit jaar doet ook onze kinderopvang mee
met de Media Ukkie Dagen.

Ukkies gebruiken media thuis, maar ook op de voorschoolse en buitenschoolse
opvang, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Daar wordt de tablet steeds
vaker ingezet om te lezen, spelen of zingen. Hoe kun je als kinderopvang media
bewust inzetten, zodat kinderen er veilig plezier aan beleven?

Tijdens de campagne gaan we binnen die balans aan de slag met hoe kinderen
media lezen, luisteren of kijken. Zitten ze stil, of zijn ze juist actief? Van ver weg,
of dichtbij? Kortom, hoe bewegen ze mét media? En op welke manier kunnen we
helpen om kinderen in beweging te laten komen met media? 

De Media Ukkie Dagen zijn hét moment om hier aandacht aan te besteden! Ga
samen met de kinderen aan de slag om jullie balans te vinden. 

Meer weten over de Media Ukkie Dagen en benieuwd naar tips? Kijk dan op
www.mediaukkiedagen.nl

http://www.mediaukkiedagen.nl/

