
 

 

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                        8 maart 2021 
 
 
Belangrijke data 
 

•  8 maart                              Start “Boom” LVS toetsen groepen 3-7 

•  9 maart                              Online ouderraad vergadering 20.00 uur 

• 10 maart                             Studiemiddag leerkrachten, leerlingen 12.00 uur vrij 

• 10 maart                             Vervolgtraining Citytrainers groep 8  

• 15 maart                             Start “Week van de Lentekriebels” alle groepen     

• 17 maart                             2e Betaaldag vrijwillige ouderbijdrage en tussenschoolse opvang 

• 19 maart                             Nationale Pannenkoekdag 

• 22 maart                             Week 2 “Lentekriebels” alle groepen 

• 22 maart                             Start inschrijving digitale rapportgesprekken groepen 3-7 via de school App 

• 22 maart                             Volgende nieuwsbrief 

Lenteschool  

De “Op naar de lente school” was een initiatief van onze school met als doel kinderen van de groepen 3-4- 
en 5 op een passende en fijne manier extra onderwijstijd aan te bieden in de afgelopen voorjaarsvakantie.                
De kids waren allemaal laaiend enthousiast en zouden dit wel meer willen doen!                                                        
Hieronder een greep uit de vele uitspraken van de kinderen; 

Een week op de lenteschool was voor ons:    

Heel erg leuk en gezellig!  

Alle dingen die we gedaan hebben, waren heel erg leuk!  

We hebben dingen gemaakt van papier-maché.  

Met spelling mochten we rennen door de hele school!  

We hebben lekkere appelflappen gemaakt.   

We hebben moeilijke sommen gemaakt en met klokkijken geoefend.   

We hebben grappige fruitverhalen verzonnen.                                      

We willen graag nog een keer naar de lenteschool! 

 



 

Week van de Lentekriebels 

Deze week is de start van de “Week van de Lentekriebels” voor alle 
groepen en die spreiden wij uit over 6 weken. 
 
Eén van de doelen van de “Week van de Lentekriebels” is om de 
kinderen kennis te laten maken met relationele en seksuele 
vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om 
schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Jullie 
zullen merken hoe enthousiast jullie kinderen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les 
over te geven.  
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. 
Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en 
seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en 
het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal 
om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren 
dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven. 
Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor 
zichzelf en voor anderen.  

Door deze lessen: 

• durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit 
• ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema 
• worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 
• leren ze respectvol met elkaar om te gaan 
• kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. 

Vorige week hebben jullie allemaal een brief via de mail ontvangen met daarin een uitnodiging om een 
online ouderavond “Lentekriebels” bij te wonen die morgen 9 maart plaats zal vinden. 

Let op! In deze brief staat dat deze avond om 20.00 uur begint maar is vervroegd naar 19.30 uur! 

 

 

 

 

Nationale pannenkoekdag                              

Vrijdag 19 maart is het weer zover “Nationale Pannenkoekdag”!                    
Jarenlang hebben we opa’s en oma’s kunnen verwelkomen en laten bedienen door hun 
eigen kleinkind(eren) in ons pannenkoekenrestaurant. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk 
vanwege alle geldende coronamaatregelen. Ook een andere vorm van samenwerken 
met een ouderen-instelling/groep is door alle maatregelen niet mogelijk. 
 

Dit jaar gaan we het helemaal anders doen. Jarenlang hebben “onze” kinderen moeten toekijken hoe alle 
opa’s en oma’s een pannenkoek kwamen eten. Zelf kregen ze niets! Dat was geen probleem, want zowel 
de kinderen als de opa’s en oma’s genoten ervan. 
 
Dit jaar is ervoor gekozen om onze eigen Wegwijzer Pannenkoekdag te maken. Het team van de 
Pannenkoekdag (Marjolijn en Linda), zal voor alle kinderen op school een pannenkoek bakken!  
Dus dit jaar mogen de kids zelf genieten. 
Tevens zouden wij het heel erg leuk vinden als iedereen thuis met papa/mama ook pannenkoeken gaat 
bakken (als avondeten?). Misschien kan opa en/of oma dan wel uitgenodigd worden bij jullie thuis? 
 
Alvast smakelijk voor 19 maart! 
Groetjes van het Pannenkoekteam 


