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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 6 items op drie pagina’s 
Inhoud:  

1. ENQUÊTES VANAF VANDAAG 27 FEBRUARI  
2. PODIUMOPTREDENS OP VRIJDAG 
3. THEMA LENTEKRIEBELS 
4. IPC 
5. CARNAVAL, EEN TERUGBLIK 
6. ROTS EN WATER GROEP 6A 

 

ENQUÊTES VANAF 27 FEBRUARI                                       Terug naar boven 

Afgelopen maandag werd u via de mail 
uitgenodigd omde ouderenquête in te vullen. 
Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de 
spambox. Het onderzoek is geheel anoniem en 
uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt om 
u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Na afloop van 
het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van het 
onderzoek. 
Thema: Aanbod 
Vorig jaar was het thema relatie. Het jaarthema van het tweede 
ouderbetrokkenheidsonderzoek zal zijn: aanbod. Het onderzoek wordt 
gedaan om te achterhalen hoe u als ouder tegen de school aankijkt, wat de 
school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. 
 

Waarom jaarlijks een enquête? 
Om de tijdsinvestering te beperken is er gekozen voor een jaarlijks korte 
enquête in plaats van een periodieke uitgebreidere variant. 
 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen voor de werkgroep 
Kwaliteitsverbetering (waarin ouders, leerkrachten en directie 
vertegenwoordigd zijn) dan kunt u deze doorgeven per mail via 
n.bevers@dierdonkschool.nl 
Tot slot, hopen wij van harte dat u de tijd neemt deze enquête in te vullen. 
Met die informatie kunnen wij weer verder bouwen aan borging van het 
goede en verbetering daar waar nodig. Bij voorbaat dank! 

Namens de werkgroep Kwaliteit, 
Niels Bevers, adjunct-directeur. 

 

PODIUMOPTREDENS                                                Terug naar boven  
Op vrijdag zijn er weer de 
podiumoptredens. Omdat over de gehele 
school tot aan 10.00 uur de reken- en 
leesmixen staan gepland, is de begintijd 
van het eerste optreden aangepast aan 
10.15 uur. 
Deze week treden de groepen 1B en 4B, 
alsook de groepen 3B en 6B op. 

Ma.  06-03  Vergadering Medezeggenschapsraad 

Di.    07-03  Vergadering Activiteitencommissie 

Wo.  08-03  

Do.   09-03  

Vr.    10-03  10.15 uur Podiumoptreden groepen 1B en 4B 
 11.15 uur Podiumoptreden groepen 3B en 6B 

Ma.  13-03  

Di.    14-03  

Wo.  15-03  

Do.   16-03  

Vr.    17-03  10.15 uur Podiumoptreden groepen 2A en 5A 
 11.15 uur Podiumoptreden groepen 7A en 7B 

http://www.dierdonkschool.nl/
file:///C:/Users/Pieter%20van%20Wetten/QliQ%20Primair%20Onderwijs/Dierdonk%20-%20Documenten/Openbaar/a%20Nieuwsbrief%20ouders/aNieuwsbrief%20ouders%202022-2023/Artikel%20enquetes%202023%20(13-02-2023).docx%23_top
mailto:n.bevers@dierdonkschool.nl


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 2 – 

 
 
 
 

THEMA LENTEKRIEBELS                                                     Terug naar boven  
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In 2023 is de Week van de 
Lentekriebels van 20 tot en met 24 maart. Het thema voor de Week van de 
Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’. Het gaat hierbij om positieve 
seksuele vorming. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren 
kennen van je lichaam, positief zelfbeeld & zelfbewustzijn, praten over 
grenzen. 
 

Wat is het doel? 
Door seksualiteit op een open en positieve manier te bespreken, haal je het 
taboe eraf en schep je ruimte voor leerlingen om hier openlijk vragen over 
te stellen. Een positieve insteek betekent niet dat je de risico’s negeert, 
maar in plaats van negatieve uitkomsten en gevaren te 
benadrukken, geef je de leerlingen mee dat relationele en 
seksuele ervaringen vooral positief zouden moeten zijn. 
 

Tips voor thuis 
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-
de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/ 
 

Ouders kunnen online de webinar ‘Mama, papa, waar komen baby’s 
vandaan’ volgen op woensdag 8 maart 2023. Tijdens deze ouderavond 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van kind tot puber en worden 
handvaten gegeten om hier op een juiste en passende manier mee om te 
gaan.  
Ouders kunnen zich via onderstaande link aanmelden: 
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-mama-papa-waar-komen-babys-
vandaan/ 

Met vriendelijke groet, 
Namens het schoolteam, 

Yvonne Daniëls, Nicole Rouwette en Pieter Vogels. 
 

IPC                                                                               Terug naar boven  
De afgelopen schooljaren hebben we ons georiënteerd 
op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Na 
deze oriëntatie kwamen we tot de conclusie dat IPC het 
beste past bij onze kinderen en onze schoolvisie. IPC 
staat voor ‘International Primary Curriculum’. Het is 
een curriculum en onderwijsconcept voor het 
basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Middels  
leerdoelen en thema’s worden kinderen uit het basisonderwijs enthousiast 
en betrokken gemaakt. Binnen elk thema komen zaak- en creatieve vakken 
aan bod. Deze vakken zijn met elkaar verbonden.  
Dit schooljaar heeft iedere groep al drie thema’s afgerond. De volgende 
thema’s staan tot de meivakantie centraal: 
1-2: Bloemen en planten 
3-4: Bloemen en insecten 
5-6: Woon jij hier in de buurt? 
7-8: Wat als het jou overkomt? 
Benieuwd naar de precieze 
invulling? De leerkrachten 
houden u op de hoogte middels 
BasisschoolApps en deze 
nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-mama-papa-waar-komen-babys-vandaan/
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-mama-papa-waar-komen-babys-vandaan/
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CARNAVAL, EEN TERUGBLIK                                                Terug naar boven  
Onder leiding van Prins Lucas en Prinses Nina, de leden van de Jeugdraad 
en onze Dansmariekes hebben we genoten van Carnaval 2023. Hierbij een 
terugblik in vier foto’s. 

 
 

ROTS EN WATER GROEP 6A                                             Terug naar boven  
De kinderen hebben in de lessen van Rots en Water vele manieren van het 
”Rots zijn” en het “Water zijn" samen geoefend. Sommigen waren wat 
meer Rots en hebben geleerd zich wat flexibeler op te stellen ten opzichte 
van anderen. Andere kinderen waren meer Water en leerden om meer 
voor zichzelf op te komen. Dit alles helpt de kinderen om zich te 
ontwikkelen als een sociaal evenwichtige groep. Als kroon op hun werk 
hebben de kinderen een plankje met hun blote hand doormidden geslagen 
en na deze overwinning mochten ze een diploma in ontvangst nemen. 

 
De kinderen waren van tevoren een beetje zenuwachtig voor 'het plankje doorslaan', 

maar tijdens de activiteit had iedere leerling de focus te pakken 
en lukte het iedereen om het plankje doormidden te slaan. Proficiat! 


