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Rapportgesprekken 

Vandaag zijn de rapporten in de nieuwe mappen mee naar huis gegaan. De oude rapporten 

die jullie thuis hebben liggen, kunnen jullie in deze mooie vernieuwde map doen, zodat alles 

netjes bij elkaar zit. Volgende week vinden de rapportgesprekken plaats, de inschrijvingen 

verlopen via Parro en die uitnodiging is als het goed is door de leerkracht aan jullie gestuurd. 

Vanaf groep 6 zijn de kinderen aanwezig bij de gesprekken. 

 

Koningsspelen 

Dit jaar doen we niet mee met de Koningsspelen op vrijdag 21 april. Reden hiervoor is dat er 

dan bijna geen materialen te krijgen zijn (omdat iedereen mee doet op dat moment) en het 

weer onvoorspelbaar is. We gaan op een ander moment een sportdag plannen. Wanneer 

dat laten we jullie nog weten. Wel is het idee om weer mee te doen met het Kinderen voor 

Kinderen Koningsspelenlied en de bijbehorende dansjes. Meer informatie hierover volgt. 

 

Week van de lentekriebels  

Ook dit jaar doet de Annie mee aan de week van de lentekriebels.  Deze week vindt plaats 

van 20 t/m 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 aan bod komen zijn 

onder andere: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief 

zelfbeeld. 

 

Om in stapjes te kunnen ontdekken wat jij wil en positieve ervaringen op te kunnen doen 

met relaties en seksualiteit, is het belangrijk om van jongs af aan stil te staan bij de vraag: 



 
 

 

wat vind ik fijn? Wanneer kinderen in het basisonderwijs vanuit een positieve boodschap 

leren over hun lijf, relaties en seksualiteit, weten ze beter wat zij zelf fijn vinden en wat niet. 

En leren ze hoe ze daarover kunnen communiceren. Positieve seksuele vorming geeft 

leerlingen daarom een belangrijke basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling. Ook in 

relatie tot anderen: het ondersteunt de boodschap dat seksuele interacties ook voor 

anderen plezierig moeten zijn. 

 

In de bijlage meer informatie over gezonde seksuele ontwikkeling van de Rutger stichting.  

De brochures waarover verteld wordt, zijn bij hen op te vragen. 

 

Februaristaking  

De school heeft het Dirk van Nimwegen monument 

geadopteerd en jaarlijks wonen wij de herdenking op 25 

februari bij. Dit jaar was juf Leontine (groep 8B) namens 

de school aanwezig, samen met Stine en Thomas.  

Zij hebben een bloemstuk neergelegd bij het monument 

en Stine heeft het gedicht van Lola, Reva, Minka en 

zichzelf voorgelezen. 

 

Het monument voor Dirk van Nimwegen is opgericht ter 

nagedachtenis aan hem, één van de initiatiefnemers van 

de door de illegale CPN georganiseerde staking van 25 

februari 1941, als protest tegen de Jodenvervolging door de bezetter. 

 

Dit was het eerste grootscheepse protest van de Nederlandse bevolking tegen het 

antisemitisme en de terreur van de bezetter. Deze protestactie wordt jaarlijks herdacht in 



 
 

 

het besef dat bescherming van vrijheden en mensenrechten onontbeerlijk is, zeker in tijden 

wanneer er sprake is van uitingen van onverdraagzaamheid en discriminatie. 

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal én internationaal grote indruk gemaakt.  

De staking die in Amsterdam begon, kreeg direct gevolg in andere plaatsen. Ook in de 

Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp werd gestaakt. Voor heel veel 

Nederlanders was de Februaristaking een inspiratiebron. 

 

Ouderavond 4 april 

Zet deze datum in je agenda, want dan willen we met jullie in gesprek over het nieuwe 

schoolplan. Elke school schrijft om de 4 jaar een plan, waar de ambities van de school voor 

de aankomende jaren in verwerkt zijn. Het schoolplan 2019-2023 loopt ten einde en we zijn 

druk bezig met de voorbereiding voor het schoolplan 2023-2027. Hier zijn we gezamenlijk 

als team mee aan de slag gegaan de afgelopen periode, maar wij vinden het ook belangrijk 

om de ouders te betrekken bij dit plan. Dat willen we tijdens de ouderavond van 4 april gaan 

organiseren: er zullen verschillende onderwerpen zijn waar jullie met elkaar en met de 

school over in gesprek kunnen gaan. Wat zijn jullie ideeën bij dat onderwerp en hoe kunnen 

we er samen voor zorgen dat we de kinderen meegeven wat we ze mee willen geven: zowel 

vanuit huis als vanuit school. Tijdens deze avond zullen we rouleren, zodat je over de 

verschillende onderwerpen mee kunt praten. Opgeven voor deze avond kan via de volgende 

link: https://forms.office.com/e/emHTebJWFE  

 

Ouderochtend 29 maart met Intraverte 

Er hebben zich 24 ouders aangemeld en we hebben plek voor 20 personen. 24 is nog te 

doen, maar als men met z’n tweeën komt niet. Heb je je opgegeven? Kom dan alleen. Dank! 

De inschrijving voor deze ochtend is dan ook gesloten. 

 

 

https://forms.office.com/e/emHTebJWFE


 
 

 

Belangrijke data 

Maandag 13 t/m 17 maart  Rapportage week  

Maandag 20 t/m 24 maart  Week van de lentekriebels  

Dinsdag 4 april    Ouderavond 3  

Donderdag 6 april   Lente-ontbijt  

Vrijdag 7 april    Studiedag 3  

Maandag 10 april   Tweede paasdag: VRIJ  

Maandag 24 april t/m 5 mei   Meivakantie 


