
 
 

 

OUDERNIEUWSBRIEF  

BS DE ALM 17 maart 2023 
 
 

 

Deze week    Week van de Lentekriebels   

Donderdag 23 maart  Xpect Lentefeest in de klas  

 

 
 

 

PEERMEDIATORS OP DE ALM  

Yuna, Yinthe, Miraç en Samuel zijn de nieuwe 

peermediators op Bs De Alm.  

 

Zij hebben een opleiding gehad om kleine ruzies 

tussen kinderen volgens de ‘peermediation-

methode’ op te kunnen lossen.  

 

We zijn erg trots op deze toppers uit groep 7 en 

wensen hen veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN DAG 29 MAART EN WEDSTRIJD 

Op 29 maart is het Open Dag op De Alm. De kinderen mogen een 

tekening maken in het grote vak van de meegegeven poster.  

Fijn als u de raamposter zichtbaar op uw raam wilt hangen. Als de 

poster op het raam hangt, mag u hiervan een foto maken en deze 

sturen naar bs.de.alm@xpectprimair… We hebben al vele leuke 

foto’s mogen ontvangen. Dank daarvoor! We verloten een aantal 

prijzen onder de mooiste inzenders 

 

 

 

 

 

mailto:bs.de.alm@xpectprimair…


 
 

DRAMATAAL GROEP 7 EN GROEP 

8 

Afgelopen week hebben we 

Dramataal lessen gehad van Wendy 

Fok in groep 7 en 8. Het was weer 

een geslaagde ochtend waarbij de 

kinderen actief hebben meegedaan.  

Op 3 en 17 april komen de lessen 

weer aan bod.  

 
 
 
MAANDAG 27 MAART OUDERAVOND DRAMATAAL GROEP 7 EN 8  
Op maandag 27 maart staat de ouderavond hiervoor gepland voor de ouders van groep 
7 en 8. Zet u de datum in uw agenda? We vinden het erg belangrijk dat onze ouders 
deelnemen aan deze ouderavond. We kunnen u in ieder geval zeggen dat het zeker de 
moeite waard is.  
Binnenkort volgt de uitnodiging van de kinderen zelf. Kijk evt. vast op haar 
facebookpagina naar de reviews van andere ouders (zie ook hieronder)  
 

 

EVALUATIE NIEUWE SCHOOLTIJDEN EN 

OVERBLIJVEN (REMINDER) 

We zijn dit jaar gestart met nieuwe schooltijden 

en een andere constructie van 

overblijven. Inmiddels zijn we zo'n acht maanden 

onderweg in dit schooljaar. Daarom willen we 

graag evalueren hoe dit door de verschillende 

partijen ervaren wordt en of er aanpassingen nodig zijn.  

We vinden het fijn als u onderstaande vragenlijst in wilt vullen. We zullen de resultaten 

hiervan delen met de MR en in de nieuwsbrief. U mag deze vragenlijst anoniem 

invullen.  LINK NAAR DE VRAGENLIJST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BheDUWfoyXzmwsTSA978b3QaVmDojJz3GvBQEHvJxgPdhiqrj4D4qoWeXPYRtSKLl&id=462147823863920
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMhRiZuQ-pDFBnSHVL19vfVhUNllBSkRLVUk2QlVJMUNQUjYxUkw0WjVHNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMhRiZuQ-pDFBnSHVL19vfVhUNllBSkRLVUk2QlVJMUNQUjYxUkw0WjVHNC4u


 
 

 

 

 

 

Afgelopen week hebben we een ouderbijeenkomst gehad in de ouderkamer over de 

Lentekriebels. Dank aan de ouders die er waren om dit onderwerp met elkaar te 

bespreken. Zoals eerder aangegeven geven we in de week van 20 t/m 24 maart lessen 

over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Alle basisscholen zijn dit sinds 2012 verplicht. Hoe de school dit doet, is per school 

anders. Tijdens Lentekriebels praten we over bijvoorbeeld hoe je stop kunt zeggen, wat 

oke  en niet oke  is voor jou en biologische informatie over het lichaam. Naast dat het 
onderwerp verplicht is vinden we het als school belangrijk dat onze kinderen dit leren.  

Per groep kijken we wat past bij de leeftijd en de beleving van de kinderen. In de lessen 

houden we daar rekening mee. We weten als school dat een thema als Lentekriebels 

soms vragen kan oproepen. Ook weten we dat in ieder gezin hier anders mee wordt 

omgegaan en spelen de eigen normen en waarden hierbij een rol. Dat begrijpen we heel 

goed.  

We willen hierin dan ook graag met ouders samenwerken. Mocht u vragen, stel deze dan 

gerust aan de leerkracht van uw kind.  

Hieronder ziet u per groep hoe het lessenaanbod eruit ziet voor de komende week. 

Verder heeft u van de groepsleerkracht aanvullende informatie ontvangen over het 

aanbod van de lessen.  

Lessenoverzicht Lentekriebels groep 1 t/m 8  

Groep 1 / 2  
• Hoe zien wij eruit?- Bij ons thuis - Wij zijn vriendjes - Wat voelt fijn en wat niet?  

Groep 3 
• Ik ben een jongen en ik ben een meisje -Mijn thuis- Fijn met jou- Prettig of niet en Ik 

ben ik 
Groep 4  

• In je nakie (bewustwording van privacy)- Wie vind ik speciaal – Verliefdheid en een ja-, 
nee- of twijfelgevoel  

Groep 5 
• Dit ben ik! -We zijn allemaal anders- Grenzen en Wat voor gevoel krijg jij als....?  

Groep 6  
• Vriendschap- Relaties-  Verliefd zijn- Bloos jij weleens? en Hoe zeg ik ja of nee? 

Groep 7  
• Meisjes in de puberteit – Jongens in de puberteit- Internetvrienden en Mannen & 

vrouwen 
Groep 8  

• Dit ben ik- Puberteit- Verliefdheid- Wat zie jij in de media en Grensoverschrijdend 
gedrag 

 
 



 
 

SCHOOLFRUIT VAN VOLGENDE WEEK  
Aankomende week krijgen de kinderen het volgende schoolfruit: watermeloen, 
sinaasappels en grote en 
kleine appels.  

 
NIEUWS UIT DE 
OUDERKAMER  
Maandag is er in de 
ouderkamer een informatie 
ochtend geweest over de 
lente kriebels die in de 
klassen besproken gaan 
worden. Een groepje ouders 
was hierbij aanwezig en er is 
veel besproken. Het was een 
fijn en goed gesprek. 
Vrijdag zijn we weer gaan 
koken in de ouderkamer. Dit 
keer was het sushi. Het was 
een gezellige en heerlijke 
ochtend.  

 
 
 
 
 
 

 
 
We wensen allen die meedoen aan de Ramadan een 
fijne maand!  
 
 
 
 
 
 

 
 
VOOR IN DE AGENDA 

27 maart     Ouderavond Dramataal groep 7 en 8  

     Pippi power kernvoorstelling groep 7- 8 (ochtend)  

29 maart    Open dag 9.00-12.00 uur  

     MR 

3 april     Voorstellling ‘De grote 5’ voor groep 1-2-3 

10 april    Tweede paasdag; alle kinderen zijn vrij 



 
 

 

 

 

INGEZONDEN STUK: 

 

JEUGDTANDVERZORGING TILBURG 
De tandarts speciaal voor kinderen 

Wij zijn een instelling voor Jeugdtandverzorging voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Deelnemende kinderen 
krijgen bij ons een volledige gebitsverzorging. Ons team heeft bewust gekozen om met kinderen te werken. 
Wij doen dat met veel plezier en geduld. Ook vinden wij het belangrijk een vertrouwensband met je kind op 
te bouwen. Dat is fijn voor eventuele toekomstige behandelingen.  

 
 
Ook voor dove, slechthorende en buitenlandse kinderen 
Een deel van de assistenten hebben de opleiding doventaal afgerond. Hierdoor kunnen wij ook doven en 
slechthorende kinderen optimaal behandelen. Ook hebben wij behandelaren die de volgende talen spreken: 
Nederlands, Duits, Engels, Pools, Spaans, Turks, Zweeds, Farsi, Russisch en Hebreeuws 
 

Extra service vanaf school 

Vanaf het moment dat het kind naar de basisschool gaat, kun je er voor kiezen om het kind tijdens schooluren 
de tandarts te laten bezoeken. Kinderen worden met een taxibusje van de tandarts van school opgehaald en 
na de behandeling weer naar school terug gebracht* (geldt enkel voor kinderen van scholen in Tilburg). Ook 
kinderen op voortgezet onderwijs scholen kunnen hier gebruik van maken. Dit gebeurt onder deskundige 
begeleiding. Na de controle of behandeling krijg je een verslag thuis gestuurd. Zo blijf je op de hoogte van 
de mondgezondheid van je kind. 
 
 
*Deze service wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Voor ouders en scholen is deze service dus 
geheel kosteloos. 
 
Zie Home (jeugdtandverzorgingtilburg.nl) voor meer informatie 

https://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/

