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Hopelijk heeft iedereen een fijne carnavalsvakantie gehad. Als u dit leest, is er alwéér bijna 

een schoolweek voorbij..... 
Deze week zijn de oudergesprekken geweest voor de groepen 1 tot en met 7. En bent u 

bijgepraat over de vorderingen van uw kind(eren). De komende maanden werken de 

kinderen en de juffen en meneren weer hard om weer een stap verder te zetten in hun 

ontwikkeling. Aarzel niet om zo nu en dan tussentijds contact met de leerkracht van uw kind 

op te nemen als u ergens over twijfelt. In maart start de cultuurmaand en zullen de kinderen 

weer volop mogen deelnemen aan allerlei culturele activiteiten. Wij hebben er (weer) zin in! 
 

(Gratis) sport voor moeders van Don Sarto 

Binnenkort kunnen moeders van Don Sarto gratis één keer per week sporten. Denk dan 

aan boot-camp, boksen etc. PLAATS EN TIJD…..  Geeft u zich op vòòr 10 maart a.s. op bij 

mijnheer Andy via de volgende link https://forms.office.com/e/JgnwUt5udK of loop even bij 

hem binnen. Hij noteert uw naam dan even. Hij zal uw naam en hoe u te bereiken bent 

vervolgens doorgeven aan Contour de Twern.  

Schoolreis 
Op dinsdag 20 juni 2023 gaan alle kinderen, juffen en meneren van Don Sarto weer op 

schoolreis. De kinderen moeten die dag om 9.15 uur op school zijn. We verwachten rond 

17.45 uur terug op school te zijn. De bestemming houden we nog geheim. Wij hebben er nu 

al zin in.  
  

Pasen 

Beste ouders,  

Het is bijna Pasen. Dat vieren we op traditionele 

wijze met een lunch. Op donderdag 14 april staat 

alles in het thema van vieren en samenzijn. Iets wat 

een groot gemis is geweest, de afgelopen jaren. Op 

die dag nemen de kinderen allemaal 5 hapjes mee. 

Dit kunnen koude of warme hapjes zijn. Als school 

kunnen wij niet alle hapjes verwarmen. Als u kiest 

voor een warm hapje, deze graag warm afleveren 

tussen 11.45/12.00. Om 12.00 starten wij met de lunch. In iedere klas hangt een lijst, waarin 

je op kunt geven wat voor hapjes je meebrengt. Dit om te voorkomen dat iedereen hetzelfde 

maakt. Kinderen nemen die dag zelf een bord, bestek en beker mee. Voor drinken zorgen 

wij. Zijn er bijzonderheden zoals allergieën niet bij ons bekend? Meld deze dan tijdig bij de 

eigen leerkracht.   

Paasgroetjes, Team Don Sarto  
  

https://forms.office.com/e/JgnwUt5udK
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Volhouden van gezond gedrag – 15 maart van 19.30-20.30  

Op 15 maart vindt er een exclusief webinar plaats voor deelnemers aan de uitdaging 30 

dagen gezonder. Tijdens dit webinar zal leefstijlcoach Susan van Kempen een webinar 

presenteren waarin je leert hoe je gezond gedrag kunt volhouden. In de vorige aflevering zijn 

we ingegaan op hoe je haalbare doelen kunt stellen. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze 

doelen daadwerkelijk behaalt en volhoudt? Aan de hand van praktische voorbeelden en 

jullie vragen zullen we hier dieper op ingaan. Wil je dit webinar ook volgen? Schrijf je dan nu 

in voor de uitdaging 30 dagen gezonder, en ontvang daar je persoonlijke registratielink voor 

het webinar.  

Aanmelden 

  

Mama, papa: waar komen baby’s vandaan? – 20 maart van 19.30-20.30 

Op 20 maart om 19:30 uur, wordt het webinar dat georganiseerd is door de GGD samen met 

Rutgers (kenniscentrum seksualiteit en seksuele gezondheid) over seksuele en relationele 

ontwikkeling bij kinderen tot 12 jaar opnieuw uitgezonden. Seksuele opvoeding is je kind 

begeleiden bij de seksuele ontwikkeling. Je helpt je kind bijvoorbeeld bij het ontdekken van 

het lichaam, van gevoelens, wat ze wel en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen. 

Door met je kind over seksualiteit te praten laat je zien dat het een onderwerp is waarover 

gesproken mag worden.  

Het gaat ook over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, 

aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten. Verschillende aspecten worden 

besproken en je krijgt informatie en handvatten om je kind hierin te begeleiden. 

Let op: Dit webinar is een herhaling en niet live. Wel kun je live vragen stellen aan onze 

medewerkers via de chat.    

 Aanmelden 

 Doelgroep: ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 

Eerste 1000 dagen: voorbereiding op ouderschap en bouwen aan de band met je kind 

– 21 maart van 20.00-21.00 

In dit webinar staan we stil bij alle facetten van het (toekomstig) ouderschap. Een enorm 

grote overgang, waarbij alles verandert in het leven van de toekomstig ouder. We zullen het 

hebben over hoe je het ouderschap voor je ziet, hoe je er als ouderkoppel voor zorgt een 

goed team te vormen én op een gebalanceerde manier je identiteit opnieuw vormgeeft. De 

kwaliteit en stabiliteit van de ouder- kind relatie vormt in de eerste jaren een belangrijke 

basis voor de latere ontwikkeling op allerlei vlakken. Hoe zorg je als toekomstig 

ouder(koppel) voor voldoende rust en ontspanning, zodat je goed kunt blijven aanvoelen en 

reageren op wat je kindje nodig heeft? En… Wanneer is dit goed genoeg? Uiteraard gaan 

we dieper in op hoe je op een veilige manier de band met je kindje op kan bouwen, welke 

risicofactoren er zijn én wanneer je eventueel extra hulp in kunt schakelen. Graag zien wij 

jullie 21 maart! 

Aanmelden  

Doelgroep: (toekomstig)ouders/verzorgers 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.30dagengezonder.nl%2Faanmelden%2F&data=05%7C01%7Cm.bootsma%40ggdhvb.nl%7C3d5dfba3f0cb4122981808db15b90d1a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C638127657821097794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TPc6aAcoilbAhNSdgUiLAp1FkufhCRkBSoBpGQeWoB8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fmama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan-2&data=05%7C01%7Cm.bootsma%40ggdhvb.nl%7C3d5dfba3f0cb4122981808db15b90d1a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C638127657821097794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nCFAJYurFC6iVDYnL17F3oy%2FlcxSbGl82UNSY3Oy4I4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fwaarom-1e-1000-dagen-belangrijk-old&data=05%7C01%7Cm.bootsma%40ggdhvb.nl%7C3d5dfba3f0cb4122981808db15b90d1a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C638127657821097794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Pg8irdBF0h7tVSpg0Fc7l0v11ieyIWiLB%2F3mdFIVhw%3D&reserved=0

