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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 21-03 Week van de lentekriebels
Di. 22-03 Wereld water dag
Wo. 23-03
Do. 24-03 Groep 7B naar Cacaofabriek expositie 'Aquavit,
Hedendaagse aquarellen'
Groepen 8 Veteraan in de klas
Vr. 25-03 09.15 uur Podiumoptredens groepen 2A en 2B
11.15 uur Podiumoptredens groepen 5A en 7A
Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 28-03
Di. 29-03 Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering Medezeggenschapsraad
Wo. 30-03
Do. 31-03 Theorie examen verkeer groepen 7
Vr. 01-04 11.15 uur Podiumoptredens groepen 5B en 7B
Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Deze week starten we met de ‘Week van
Lentekriebels’. Tijdens deze week worden lessen
relationele en seksuele voorlichting gegeven.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele
opvoeding, jongeren juist weerbaarder zijn, meer verantwoorde keuzes
maken en later beginnen met seksueel actief zijn.
Het thema dit jaar is: ‘Je lijf is van jou’. In deze themaweek hebben we het
over het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en
het vragen en geven van toestemming.
Wat is het doel?
Het doel van het thema is dat kinderen:
 zich ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor
zichzelf en anderen;
 zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, grenzen en
opvattingen;
 verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en
seksualiteit.
Het zou kunnen dat uw kind in die week thuiskomt met
vragen over dit onderwerp. Wij snappen dat u niet altijd
antwoord heeft op deze vragen.
Hoe pakt u dit aan? Hieronder vindt u enkele tips:
 Maak er niet ‘het gesprek’ van, maar gebruik gebeurtenissen uit de
omgeving of media als aanleiding;
 Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken;
 Stimuleer je kind om zelf na te denken over het antwoord. Je hoeft niet
alles te weten;
 Respecteer hun privacy, wensen en grenzen;
 Laat merken dat je om je kind geeft en hem of haar serieus neemt;
 Geef zelf het goede voorbeeld, door open over dit onderwerp te praten;
 Maak gebruik van boeken, filmpjes en online informatie.
In de link hieronder staan lesideeën voor thuis:
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-delentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/
Met vriendelijke groet,
Onderwijskundige coördinatoren,
Yvonne Daniëls, Nicole Rouwette en Pieter Vogels.
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GEZONDE SCHOOL: WERELD WATER DAG
Aanstaande dinsdag 22 maart is het
Wereld Water Dag. Op deze dag besteden
we in de klas hier extra aandacht aan.
De volgende onderwerpen staan centraal:
Het belang van het drinken van water,
waterzuivering en hoe ga je zuinig om met
drinkwater? Wat mogen we toch blij zijn
dat we in ons land zuiver drinkwater gewoon uit de
kraan kunnen halen, wist je dat dat niet in alle landen
het geval is?
Wij vinden het drinken van water erg belangrijk en
stimuleren dit graag. Daarom hebben we sinds 2020
ook een watertappunt op ons Kindcentrum!
Er is een site beschikbaar waarop je alle informatie
kunt vinden. Wil je thuis de site nog eens bezoeken?
Kijk dan op www.lesjedorst.nl
VETERAAN VOOR DE KLAS – GROEPEN 8
De afgelopen weken hebben in de groepen 8 in het
teken
gestaan
van
het
thema
'Twee
Wereldoorlogen'. Het ging hierbij over het ontstaan
van, de gebeurtenissen tijdens en de gevolgen van
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ook het
verband tussen beide oorlogen is hierin uitgebreid besproken.
Op donderdagmiddag 24 maart komt een oorlogsveteraan op bezoek in
beide klassen, om te vertellen over oorlog en vrede. Ook legt hij dilemma's
voor aan de kinderen, om hen te laten ervaren dat het maken van keuzes
in oorlogstijd lastig is en onder hoge (tijds)druk gebeurt. Hierbij wordt
natuurlijk rekening gehouden met de belevingswereld van kinderen.
THEMA BOUWEN BIJ DE KLEUTERS
De kleuters zijn de afgelopen weken bezig
geweest met het thema bouwen.
De groepen 1 zijn aan de slag gegaan met
het project ‘Samen kunnen we alles’. De
burcht van bever was kapot gegaan. Dus de
kinderen
hebben
een
nieuwe
beverburchten gemaakt van klei, takjes,
schelpen en stenen. Daar was bever heel
erg blij mee.

De kinderen van de groepen 2 hebben o.a. geleerd hoe ze de
metseltechniek moeten toepassen, hoe ze stevige constructies kunnen
bouwen en wat er allemaal gebeurd op de bouwplaats.
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VERKEERSEXAMEN – GROEPEN 7
Het verkeersexamen van de groepen 7 komt er
weer aan. Het verkeersexamen bestaat uit twee
onderdelen; het theorie examen en het
praktijkexamen.
Het theorie-examen vindt plaats op donderdag 31 maart.
Het praktijkexamen vindt plaats op woensdag 18 mei.
SPELLETJESMIDDAG GROEPEN 1-2
De spelletjesmiddag van afgelopen week was
wederom een groot succes. Wij willen graag alle
ouders bedanken voor de hulp. De kleuters hebben
een heerlijke middag gehad.

GROEPEN 7 NAAR EXPOSITIE CACAOFABRIEK
Groep 7B bezoekt deze week de expositie 'Aquavit, Hedendaagse
aquarellen' in de Cacaofabriek.
Vorige week heeft groep 7A deze expositie al
mogen bezoeken;
Groep 7a is vorige week maandag bij de
cacaofabriek geweest. We gingen naar een
aqua expositie kijken. Toen gingen we van
alles bekijken van aquarel tot eieren ja,
eieren. Aquarel is een soort verf wat je
mengt met water. Daarna konden we het
zelf gaan proberen op witte vellen papier,
we moesten een jungle maken.
Quinn, groep 7A

In de tentoonstelling Aquavit is werk te zien
van 12 hedendaagse kunstenaars die de aquarel
in hun werk gebruiken. Aquarel is een snelle
techniek: vroeger gebruikt door kunstenaars
om buiten te schetsen, nu maken kunstenaars
soms aquarellen op heel groot formaat. De
onderwerpen zijn heel gevarieerd in deze
expositie: dagelijkse voorwerpen, natuur,
portretten, het lichaam, of abstracte patronen.
Met de leerlingen wordt er naar een aantal
voorbeelden gekeken, ze krijgen er uitleg over
en mogen zelf op onderzoek uit. Het bezoek
wordt afgesloten met een workshop: nu je zoveel hebt geleerd over deze
bijzondere techniek en wat kunstenaars daar allemaal mee doen, is het tijd
om zelf iets te proberen! Er wordt gewerkt met water, vetkrijt, aquarelverf
en een klein beetje ecoline.
Het is fijn als kinderen niet in hun beste witte t-shirt of trui komen. Schorten
zijn niet aanwezig. De opdracht is zodanig dat kinderen geen verf in hun
kleren hoeven te krijgen (klein formaat, bescheiden hoeveelheden verf en
ecoline).
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