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Mededelingen van de school

Seksuele voorlichting & eierkoeken
Het favoriete IPC thema is gestart in de bovenbouw: opgroeien. Alles wat met liefde,
babies, piemels en vagina's te maken heeft wordt besproken. En dat is soms grappig. En
gek. En wekt verbazing en verwarring op.
De opdracht in groep 7/8 was om een levensgrote omtrek van een man of vrouw op
papier te maken, waarbij je vervolgens de geslachtsdelen van het ándere geslacht in
beeld ging brengen. En dan niet alleen de buitenkant, maar hoe ziet dat er nou van
binnen uit? Dus: groepjes meisjes tekenden een jongen. En groepjes jongens tekenden
een meisje. Daarna zouden we de kunstwerken naast elkaar hangen en gaan vergelijken.
Alleen al de boodschap "dit is de opdracht" bracht uiteraard een hoop "OEEEHHH"s en
"IEEEEEEH"s met zich mee. In sommige puberbreinen kwam de melding 'error'. Máár, er
werd overal ijverig en betrokken gewerkt aan een zo realistisch mogelijke schets.

Ik loop rond om te kijken en vragen te stellen. Mijn oog valt op een wel heel bijzondere
tekening. "Jongens, wat is dit?" "Dit? Dat is de vagina." "En waar gaat die naartoe?" "Ja.
Euhm. Dat is dan zo'n gaatje, dat gaat naar binnen en dan zijn dit de darmen." (Lees:
kronkelig doolhof). "Nee oké..." Anatomie van het vrouwelijk lichaam ís ook moeilijk.
"Waar groeit een baby in?"
Het kwartje lijkt te vallen.
"OOOOHH!!! NEE JUFFROUW, NIET HIER. IK WEET HET. In de uhm... hoe heet dat nou.
EIERKOEK!"

Eierkoek dames en heren. Babies groeien in de eierkoek. Gelukkig konden we er allebei
ontzettend hard om lachen!

We hebben jullie hulp
nodig! We zijn genomineerd
voor een ANWB
Verkeersplein, zodat onze
kinderen in een veilige
omgeving ervaring kunnen
opdoen met verschillende
verkeerssituaties. Om het
verkeersplein te winnen, is
het belangrijk dat we zoveel
mogelijk stemmen werven.
Helpen jullie ons mee?
Roep zo veel mogelijk
bekenden en stem vóór
10 juni op onze school via
anwb.nl/verkeerspleinen
Alvast bedankt!

Sportdag 2021
Wat een bofferds waren wij!!! De hele tijd al regen in mei, maar precies in de ochtend dat
wij sportdag hadden was het de hele ochtend droog. Omdat wij als school ons nog steeds
moeten houden aan de geldende regels (zoals de bubbel van de klas) kon de sportdag in zijn
oorspronkelijke vorm niet doorgaan.
Gelukkig was er een fantastisch alternatief programma bedacht. Mede dankzij de inzet van
stagiaires en vrijwilligers van diverse sportorganisaties hebben alle kinderen een hele fijne
sportieve ochtend gehad. We kijken tevreden terug op een mooie sportdag!!

Wij zijn jarig in juni…….van harte gefeliciteerd!
01-06
02-06
02-06
03-06
03-06
08-06
09-06
10-06
10-06
11-06
12-06
13-06
14-06
14-06
15-06
15-06

Rens van Bussel (2010) 7-A
Romeo de Freitas (2013) 4-A
Kaylee van Veen (2011) 5-A
Jop Konings (2011) 6-A
Levi Wassink (2011) 6-B
Tessa Knaapen (2013) 4-B/5-B
Vin Verest (2016) 1-B
Jolie den Breejen (2013) 4-B/5-B
Lindy Dirks (2010) 6-B
Eef van Leeuwen (2012) 4-A
Jamie Rouleaux (2012) 4-A
Levi Pennings (2016) 1-B
Stijn van Deursen (2010) 7-A
Soëlle van Stiphout (2012) 5-A
Jill de Bont (2013) 4-A
Sven van den Hoven (2012) 4-B/5-B

16-06
16-06
19-06
19-06
20-06
20-06
20-06
21-06
22-06
25-06
25-06
27-06
28-06
29-06
30-06

Gijs Fransen (2011) 6-B
Myrte Konings (2016) 1-B
Zuzanna Dobrzynska (2014) 3-A
Bibi van Hoof (2012) 4-B/5-B
Maeve Dankers (2009) 7-B/8-B
Vince Knapen (2015) 1-A/2-A
Joëlle Leijten (2009) 7-B/8-B
Wiktor Konkol (2008) 7-B/8-B
Stan Coldeweijer (2011) 6-A
Lisa van Hout (2013) 4-B/5-B
Jaivy van Leuken (2015) 1-A/2-A
Laila Gubbels (2010) 7-A
Mees van Diejen (2011) 6-A
Thomas Sterken (2009) 8-A
Koen Berkers (2011) 5-A

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan

Naschools sporten en wandelen met Jibb+
De zon schijnt, tijd om lekker na schooltijd te gaan bewegen!
Van 7 tot en met 13 juni is de Week voor de Gezonde Jeugd. Samen met
Hogeschool de Kempel organiseren we in deze week verschillende sport & spel
activiteiten
door heel Helmond. Voor groep 1 t/m 8 is er een gaaf naschools sportaanbod op 10 verschillende
locaties. Voor de peuters met ouder(s)/verzorger(s) of vanuit de kinderopvang kun je op woensdag 9
en zondag 13 juni meedoen met de nijntje groente- en fruitwandeling.
Naschools sporten met Jibb+
Iedere naschoolse activiteit is anders en wat we gaan doen, blijft nog even geheim. Maar als jij van
sport & spel houdt, dan weten we zeker dat jij dit leuk vindt.
Nijntje groente- en fruitwandeling
Bij de nijntje groente- en fruitwandeling ga je samen naar nijntje speuren en kom je onderweg leuke
raadsels over groente en fruit tegen.
Schrijf je in!
Je mag meedoen met zoveel activiteiten als je wilt en deelname is gratis!
Schrijf je wel even in via www.jibbplus.nl. Inschrijven kan van maandag 17 mei 09.00 uur t/m
woensdag 2 juni 23.59 uur. Vol=vol!
Dus heb jij zin om lekker te komen bewegen? Schrijf je in en doe mee! Voor meer informatie, alle
locaties en tijden check www.jibbplus.nl.

Op 12 juni 2021 wordt het KNVB Voetbalfestival
georganiseerd bij v.v. Bruheze!
Het KNVB Voetbalfestival is een initiatief van de KNVB dat in samenwerking met Tribe Sports wordt
georganiseerd.
In kleine groepjes worden verschillende superleuke oefeningen gedaan die zullen worden voorbereid
door Tribe Sports.
Het festival bestaat uit 11 verschillende voetbalvormen, waarbij je zowel individueel als met een team
scores haalt en samen geniet van het voetbalspel.
Daarnaast krijg je tips & tricks van de trainers!
En er wordt ook gezorgd voor drinken en iets lekkers!!
Daarom willen we iedereen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar uitnodigen om deel te nemen aan de
activiteiten op deze dag. Tijdens de activiteiten wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijden.
We hebben het voetbalfestival daarom gesplitst op leeftijd in twee groepen:
Van 10:00-13:00 uur is het voor de leeftijden 8 t/m 10 jaar
(aanwezig zijn om 9:45 uur)
Van 14:00-17:00 uur is het voor de leeftijden 11 t/m 15 jaar
(aanwezig zijn om 13:45 uur)
Je hoeft geen lid te zijn van v.v. Bruheze om deel te nemen, iedereen is uiteraard van harte welkom!
Je kan je inschrijven op ons sportpark op de volgende dagen:
- Dinsdag 1 juni van 18:30-20:00 uur
- Woensdag 2 juni van 18:30-20:00 uur
- Zaterdag 5 juni van 10:00-14:00 uur
Inschrijfgeld is €2,- Kom snel want vol = vol!
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