
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 15 ( 15 maart 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Week van de Lentekriebels  
Van 19 maart t/m 23 maart is de week van de Lentekriebels. 

Onze school besteedt in deze week aandacht aan de relationele en seksuele vorming 

met behulp van de digitale lesmethode "Kriebels in je buik'.   

De belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vorming is kinderen te 

ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling, hen leren seksueel verantwoorde 

keuzes te maken en hen weerbaar te maken. Dit betekent dat ze zich kunnen 

ontwikkelen tot personen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Dat ze zich 

bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen, 

opvattingen en mogelijkheden. Zo kunnen ze steeds betere beslissingen nemen op 

het gebied van relaties en seksualiteit.  

Uiteraard heeft elke groep eigen lessen die passen bij de seksuele 

ontwikkelingsfase van de leeftijd van 

de kinderen, hun leerstijl en hun 

leervermogen. Mogelijk kunnen 

kinderen thuiskomen met verhalen 

over deze lessen.   

We zullen deze week elke dag een les 

besteden aan de 'Lentekriebels'.   
   

 Lente activiteit 
Volgende week vrijdagmiddag 23 maart sluiten we de 

winterperiode af en halen we de lente in de school. 

De leerkrachten geven dan workshops met als thema: lente / 

Pasen.  

Allerlei leuke technieken komen aan bod. Denk daarbij aan 

het maken van pompons voor het lijfje van een kuikentje, het 

versieren van kippen met schrijfpatronen, het knutselen van 

haasjes en het maken van heuse voorjaarsmutsen. 

Kortom het belooft een gezellige middag te worden.  

Wilt u uw kind die middag een tas meegeven zodat de 

werkstukjes veilig mee naar huis kunnen!      

                                           

OPROEP:Voor het knutselen bij de lente activiteit zijn we 

nog op zoek naar bolletjes fel gekleurde wol en/of katoen.  

Wie helpt ons daaraan??!!   (graag inleveren bij juf Alice)   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvJ3X8O3ZAhXFxRQKHShrBa0QjRwIBg&url=https://yoo.rs/mirelle.70/blog/lente-paas-schaapje-maken-1517838345.html&psig=AOvVaw24fIWlzFknoKga8LlkYVM3&ust=1521187635036135
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitq6KM8O3ZAhXIIcAKHYMiAL4QjRwIBg&url=http://www.gespotvoorjou.nl/knutselen-voor-pasen/&psig=AOvVaw24fIWlzFknoKga8LlkYVM3&ust=1521187635036135


 

 

 

 

 

Spaanse margrieten en geraniumactie 
Ook dit jaar wordt er weer een verkoopactie Spaanse margrieten en geraniums 

gehouden. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan het 

medebekostigen van de activiteiten die de ouderraad organiseert. 

De leerlingen hebben deze week een brief en bestellijst meegekregen. Deze kunnen 

de kinderen tot  uiterlijk maandag 16 april inleveren bij de leerkracht. 

Op woensdag 9 mei kunnen de plantjes door de kinderen/ouders afgehaald worden 

tussen 9.30-13.00u. Graag de bestelling per lijst in z’n geheel meenemen om 

vergissingen te voorkomen en zelf voor dozen of kratten te zorgen.  

 

 

 

 

 

Schoolreis 
De werkgroep heeft een tijdje terug bij elkaar gezeten om ook dit jaar weer een 

super toffe schoolreis te regelen voor alle kinderen. En het is gelukt! Op vrijdag 1 

juni gaan we op pad!! Zowel de locaties als de bussen liggen inmiddels vast, dus 

laat de voorpret maar beginnen! 

Maandagmiddag worden de kinderen als eerste geïnformeerd. 

De ouders krijgen maandag een mail toegestuurd met informatie over de schoolreis 

en andere zaken van de ouderraad. 

 

 



 

 

 

 

 

 


