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Vanuit de directie

Personele zaken
Juf Angelina Slotboom staat sinds november niet meer voor “haar” groep 5. Gelukkig gaat het
inmiddels stapje voor stapje weer beter met haar, maar mogen we nog niet verwachten dat
Angelina op korte termijn weer voor de groep staat. Wel doet zij inmiddels twee keer per week
“klussen” op school, vanaf komende week ook onder schooltijd. Ze zal dan ook met groepjes
kinderen uit verschillende groepen gaan werken. Het kan dus zijn dat u of uw kind(eren) haar
tegenkomt, fijn dat zij weer meer in beeld kan zijn!

Traktaties
Jarige kinderen mogen in hun klas trakteren. Wij vinden het erg
prettig als uw kind een “verstandige” traktatie uitdeelt, zoals
fruit. Ook onze leerkrachten houden van gezond.

Al eerder schreef ik over de hoeveelheid en aard van traktaties.
Dat doe ik nu weer, omdat we vooral in de onderbouw zien dat
het regelmatig niet zo gaat, als in de schoolgids staat
beschreven. Naast de beschreven voorkeur voor gezonde
traktaties, vragen we u ervoor te kiezen slechts één item en niet
te veel te trakteren. Ook willen we niet dat u bij een traktatie cadeautjes toevoegt.

Coronatesten
Wij kunnen vanaf nu geen coronatesten meer bestellen. Deze zijn dan ook niet meer bij ons te
halen. Tenminste, zolang de voorraad strekt….
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In en rond de klassen

De Vreedzame school, blok 5
Komende week starten we met het nieuwe blok van De Vreedzame
School, met als onderwerp "We dragen allemaal een steentje bij". Het
gaat hierbij over hoe je elkaar het beste helpt en het omgaan met
conflicten. U vindt hier de kletskaarten voor de groepen 1 en 2, hier
voor groep 3, hier voor groep 4, hier voor groep 5 en hier voor groep
6. Zoals altijd kunt u deze gebruiken om de onderwerpen ook thuis
bespreekbaar te maken.

Voor de groepen 7 en 8 worden ook lessen in hetzelfde thema gegeven, maar bestaan er geen
kletskaarten. Uiteraard kunt u wel met uw kind(eren) bespreken hoe zij het thema beleven en
wat zij leren. Het kan hierbij helpend zijn als u ook aangeeft hoe u zelf omgaat met conflicten
en wanneer “helpen” echt helpen voor u is en wanneer dit minder goed voelt.

De Week van de lentekriebels
Elk jaar werken wij over lentekriebels. Dit jaar is 'De week van de lentekriebels' van 20 tot en
met 24 maart 2023. In alle groepen zijn activiteiten, naast wat we door het jaar al aanbieden op
dit onderwerp.

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en
basisonderwijs. Deelnemende scholen bieden een week lang lessen en activiteiten aan over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 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 het leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en wat niet, autonomie en een
positief zelfbeeld.
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https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-5-groep-1-2.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-5-groep-3.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-5-groep-4.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-5-groep-5.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Kletskaart-blok-5-groep-6.pdf


Om in stapjes te kunnen ontdekken wat jij wilt 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.

We hopen op een zinvolle en leerzame week met elkaar! (Annelies Schilling, Gezonde
school-coördinator)

Voor u verzameld

Vragenlijst jeugdgezondheidsdienst van GGD Utrecht
Beste ouders,

De jeugdgezondheidszorg van de GGD wil bijdragen aan het gezond en
veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Ook op de basisschoolleeftijd.
Zij willen daarbij goed aansluiten bij de behoefte van ouders en scholen.
Op dit moment zijn zij aan het kijken hoe zij als jeugdgezondheidszorg
beter kunnen aansluiten op wat u als ouders nodig heeft. Daarom willen zij u uitnodigen om een
korte vragenlijst in te vullen. Via deze link kunt u de vragenlijst invullen, dat kost ongeveer 10
minuten: Vragenlijst voor ouders van kinderen op regulier basisonderwijs in de regio Utrecht
(ggdru.nl). Dit kan tot 22 maart.

Dank u wel voor uw medewerking! Met vriendelijke groet,
GGD regio Utrecht, Susan van Bommel, svanbommel@ggdru.nl

Uitnodiging: gesprek over gelijke kansen en aanmelden op de basisschool
Geachte ouder / verzorger,

In Driebergen zijn acht basisscholen. De gemeente vindt gelijke
kansen in het onderwijs heel belangrijk. Daarom laat de
gemeente nu onderzoeken hoe gelijke kansen voor kinderen
verder verbeterd kunnen worden in Driebergen.

Bij gelijke kansen gaat het om de ontwikkeling van talenten van
alle kinderen. Het gaat ook om gelijke kansen bij het plaatsen van
kinderen op de school waarvoor ouders een voorkeur hebben.

In Driebergen zie je dat groepen leerlingen onevenwichtig
verdeeld zijn over de scholen. Als je wilt dat scholen een
afspiegeling vormen van Driebergen, dan is de vraag wat je dan zou kunnen doen om een meer
evenwichtige verdeling te krijgen.
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https://vragenlijst.ggdru.nl/?f=uwkm85tb0c
https://vragenlijst.ggdru.nl/?f=uwkm85tb0c
mailto:svanbommel@ggdru.nl


De gemeente vindt het belangrijk dat hierover wordt gesproken met ouders van kinderen op de
scholen en de kinderopvang. (Daarnaast zijn er gesprekken met besturen en directeuren van
scholen en organisaties van kinderopvang).

Graag nodigen we u uit voor een gesprek over de gelijke kansen van kinderen in Driebergen.
Vragen voor dit gesprek zijn:

● Hoe ervaart u het schoolkeuzeproces voor de basisscholen in Driebergen?
● Hoe denkt u als ouder over de verdeling van kinderen over de scholen, bijvoorbeeld

kinderen van ouders die meer theoretische of meer praktisch zijn opgeleid?
● Op welke manieren kunnen we volgens u de onderwijskansen van alle kinderen het beste

ondersteunen? En ook zorgen dat alle ouders evenveel kans hebben om hun kind op de
school van hun voorkeur geplaatst te krijgen?

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de gemeente onderzoeksbureau Sardes ingehuurd.
Frank Studulski en Guido Walraven voeren het onderzoek uit.

Dit gesprek zal plaatsvinden 3 april 2023, van 19..30 tot 21.00 uur in Nieuw Salem (De Lei 86,
Driebergen-Rijsenburg).

Wilt u deelnemen aan het gesprek? Stuur dan een mail aan Frank Studulski
(f.studulski@sardes.nl).

Ook als u vragen heeft over het gesprek dan kunt u ook een mail sturen.

Met vriendelijk groet, Frank Studulski en Guido Walraven

Vanuit de gemeente: “Hackshield, for future cyberheroes”
De burgemeester en de wijkagenten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben een online
spel opgezet, waarbij kinderen leren omgaan met de gevaren van de online omgeving.

In de groep 7, 7/8 en 8 hebben wij hier in november al aandacht aan besteed tijdens de 'Week
van de Mediawijsheid'. Kinderen kunnen op de website
www.joinhackshield.nl/gemeente/utrechtse-heuvelrug een account maken en de game zelf
spelen. De drie winnaars van het spel kunnen een prijs winnen. De game kan t/m 31 mei
gespeeld worden.

Hieronder de poster over Hackshield. (Ben van Ziel)
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Kliederkerk 2 april: palmpasen
Zondag 2 april is het palmpasen. Daar horen palmpaasstokken bij. Met vrolijke kleuren en van
alles erop en eraan. Maar wat betekenen al die dingen eigenlijk? En wat hebben ze met het
verhaal van Jezus te maken? Deze Kliederkerk ontdekken we dat allemaal. Wat heeft Petrus
met een haan bijvoorbeeld en waarom kuste Judas zijn vriend Jezus? En wat gebeurt er als
Jezus samen met zijn vrienden eet? Kom en ontdek het zelf, terwijl stukje bij beetje je
palmpaasstok voller wordt. Wij zorgen dat alles klaar ligt voor jullie. Na de korte viering eten
we met elkaar. En daarvoor vragen we iedereen om iets mee te nemen wat je kan delen.
Graag tot 2 april!
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Kliederkerk is voor alle leeftijden. Of je nu 4 jaar bent of 94. Jong en oud ontdekken, vieren en
eten samen. Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar is er opvang. Vanaf 10.00 uur ben je welkom in
de Grote Kerk voor koffie, thee en limonade. Vanaf 10.30 uur kan je verschillende activiteiten
doen waarmee je ontdekt wat het verhaal uit de Bijbel ons te vertellen heeft. Dan komen we
weer samen om uit de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden. Daarna eten we met elkaar. Na
het eten (rond 12.30 uur) gaat iedereen weer naar huis. (ds. Gerrit van Dijk)
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Jeugdzeilen WSV Rijn en Lek

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 31 maart.
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