Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 10 september gaat het gebeuren, dan
maken we met vrijwel alle scholen van SchouwenDuiveland een unieke videoclip om aandacht te
vragen voor de klimaatverandering. Hierbij
ontvangen jullie enkele tips, info over de Synky
app en de dagplanning.
N.B. Ben je begeleider, voer dan thuis de Synkytest animatie uit, dan kan er op de dag zelf niets
misgaan.

Praktische Tips
• Geef een plastic tas/vuilniszak mee om op te zitten (nat gras).
• Zorg voor iets te eten/drinken op het schoolplein.
• Instrueer de kinderen om zuinig te doen met de telefoon (batterij).
•

Sportieve kleding.

De Synky app
Kinderen met een eigen telefoon kunnen de Synky app thuis zelf installeren.
Kinderen die een telefoon lenen kunnen dit niet, hier is authenticatie van de eigenaar voor
nodig. Dus:
Voor kinderen die een telefoon lenen:
De eigenaar moet de Synky app vóór het uitlenen op de telefoon plaatsen, de lener kan dit
niet zelf doen!!

Gebruik van oortjes
Elke telefoon moet voorzien zijn van oortjes. Bedraad of draadloos.

Kinderen testen in de klas, begeleiders testen thuis
Ben je begeleider, doe de test niet later dan woensdag 8 september. De test is eenvoudig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installeer de Synky app (deze staat in de appstore en playstore);
Doe oortjes in en start Synky op;
Selecteer de test animatie;
Er wordt een pincode gevraagd, deze is 0000;
Vervolgens moet een rij en plek worden ingevuld. Kies ‘1’ voor rij en “1”voor plek.
Vervolgens hoor je over de oortjes of het gelukt is. De test is dan klaar.

Het kan in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de telefoon niet goed werkt met de
Synky app. De oplossing is dan dat er met een andere telefoon wordt gewerkt.

De dag zelf
Vóór vertrek: In de klas openen de kinderen en begeleiders nog een keer de Synky app.
Dit om de laatste informatie op je mobiel te ontvangen. Dit moet op school omdat niet alle
telefoons beschikken over een dataverbinding via 4G. Testen is niet nodig, even opstarten is
genoeg.
.

Planning: vrijdag 10-9-21 (of bij slecht weer 17-9-21)

09:15 09:30
09:45
09:4510:00
10:0010:15

Basisscholen
Aankomst op parkeerplaats

Pieter Zeeman

Doorlopen naar veld
Aankomst schoolplein op het veld
Spelen/ ontspannen op schoolplein
Het animatiegrid in
(kids en begeleiders bij elkaar)

09:45

Aankomst op parkeerplaats

09:4510:00
10:0010:15

Doorlopen naar veld
Het animatiegrid in
Wachten/ontspannen in grid

10:30

Officiële opening door burgemeester en Karin van As

10:35

Watersnood verhaal Ria Geluk

10:40

Oefenen animatie

10:45

Start ACT AS ONE animaties o.l.v. Elly Geelhoed en Ronald van Slooten

11:11

Einde ACT AS ONE animaties

11:20

Afsluiting

11:20 11:30
11:30

Terug naar de schoolpleinen
Vertrek naar de parkeerplaats

Vertrek naar de parkeerplaats

