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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS (19 t/m 23 maart 2018)
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?

Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige dochter
zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite gezien.
Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op
school. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.
Preseksuele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens,
maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap
en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het
grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere
keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar
per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting.
Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen.
Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en
ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school
wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.
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Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 19 maart tot en met 23 maart 2018. U bent
op maandag 19 maart van harte welkom tijdens de inloop tussen 08.35 en 08.45 in de hal
voor de opening.
Activiteiten
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die
aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er
wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’ bij de invulling van deze lessen.
Lentekriebelslied
De week van de Lentekriebels start met de première van het officiële Lentekriebelslied.
Daarnaast krijgen kinderen een ballon mee die zij aan iemand mogen geven die zij lief vinden. Ter afsluiting van de Week geven de kinderen een presentatie of tentoonstelling voor
hun ouders van het werk dat ze hebben gemaakt.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

PAASVIERING
Vrijdag 30 maart is er een paasviering op school.
De groepen 1 t/m 4 gaan naar de speeltuin om te spelen en paaseieren te zoeken. Ook is er
een viering waarbij de ouders van harte welkom zijn!
viering
Alle groepen 1 en 2
Alle groepen 3 en 4

tijd
09.15u – 10.00u
13.30u – 14.30u

Voor de groepen 5 t/m 8 staat er in de ochtend een open podium op de planning. Deze activiteit is zonder ouders.
De school verzorgt de lunch. De kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen,
graag voorzien van naam. Denk ook aan een aparte tas om dit weer mee naar huis te nemen!
Voor in de ochtend moeten de kinderen zelf fruit en drinken meebrengen.
Wij wensen iedereen een gezellige dag!

AANKONDIGING..SAVE THE DATE…VRIJDAG 20 APRIL
De afgelopen weken hebben de kinderen van de Kangoeroegroep 7-8 gewerkt aan het project zelfstandig ondernemen.
Super enthousiast zijn we bezig geweest ( en zijn we nog steeds bezig) met verschillende facetten van het ondernemen.
Op vrijdag 20 april a.s. zullen we de bedrijfjes gaan presenteren!
Tijdstip
: van 14.45- 15-15 uur
Locatie
: de speelzaal
Iedereen is welkom! Laat je verrassen en inspireren door onze jonge TOP ondernemers!
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JUMBO SPAARACTIE
De school heeft dankzij uw inzet het mooie bedrag van € 686,48 bij elkaar gespaard (zie
Nieuwsbrief nr. 16).
Inmiddels is de bestelling van de jumbo-spaaractie binnen.
Het volgende is gekocht:
Een fiets voor op het BOR-plein, met hoog voorwiel voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Voor in de techniekkast: K’nex mega constructieset (mechanisch) en K’nex bruggen bouwen,
voor de groepen 3 t/m 8.

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
I.v.m. te weinig aanmeldingen doet onze school helaas niet mee aan de schoolzwemkampioenschappen dit jaar. Hopelijk is er volgend jaar meer animo om mee te doen.

KIJKOCHTEND WOENSDAG 21 MAART 2018
Woensdag 21 maart wordt er weer een Kijkochtend georganiseerd in de kleutergroepen van
onze school. Uitgenodigd zijn ouders met hun kind van 2 of 3 jaar. Zij zullen voor het schooljaar 2018/2019 een schoolkeuze moeten gaan maken en hun kind aanmelden op een basisschool. De reeds aangemelde leerlingen zijn uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de
kleutergroepen. De oudste kinderen uit het gezin van onze school krijgen morgen, woensdag
14 maart een poster met een begeleidend schrijven mee naar huis. In dit begeleidend schrijven wordt gevraagd de poster op een goed zichtbare plaats bij u thuis op te hangen. Alvast
bedankt hiervoor!

PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT
Er zijn nog steeds ouders die hun auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit
veroorzaakt veel overlast voor de bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger,
gevaarlijke verkeerssituaties voor ouders en kinderen, ook bij de oversteekplaats bij het
Hendrik de Keijzerplein. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om
eens wat vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen en bv. niet voor de uitritten van de bewoners van de Pieter
Poststraat of elders op de stoep. Net als twee weken geleden kunnen binnenkort weer onverwachte controles door politie en stadswacht worden uitgevoerd. U zult, hoe vervelend
dan ook, hiervoor bekeurd worden. U kunt uw auto ook een straat verder parkeren, meestal
is daar genoeg ruimte. Ook ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden bekeurd.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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