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 Nieuwsbrief 10                                                                              17-3-2022 
 

De Kreek                                                                   
 

Beste ouders, verzorgers,     

                                                                                    

De eerste nieuwsbrief na de vakantie. Hopelijk heeft iedereen een 

fijne voorjaars/carnavalsvakantie gehad. We zijn hier op school in 

ieder geval weer hard aan het werk gegaan!  

 

 

Week van de Lentekriebels 

De lente is het moment om aandacht te besteden aan hoe dat zit 

met relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee 

aan de Week van de Lentekriebels van 21 t/m 25 maart. Tijdens deze 

week geven de leerkrachten twee lessen over relationele en seksuele 

vorming. Na deze week zullen de 

leerkrachten nog drie lessen geven over 

de volgende thema’s: lichamelijke 

ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting 

en gezinsvorming, sociale en emotionele 

ontwikkeling, seksuele weerbaarheid. 

 

Dit doen wij omdat de basis voor 

relatievorming en gezond seksueel 

gedrag wordt gelegd lang voordat van 

seksuele relaties sprake is. Bovendien 

ervaren kinderen al op jonge leeftijd verliefdheid en seksuele 

gevoelens. In elke groep komen onderwerpen aan de orde die 

passen bij de leeftijd. Over kriebels in je buik, het verschil tussen 

vriendschap en verliefdheid en waar die schattige lammetjes, maar 

ook baby’s, vandaan komen. 

 

Er is in het kader van relaties en seksualiteit een brochure verkrijgbaar 

met de titel ‘Praten met je kind over relaties en seksualiteit’ 

(uitgegeven door Rutgers). Deze brochure kunt u naast een poster en 

korte tips over relaties en seksualiteit in de bijlage van dit bericht 

vinden. 

 

Heeft u vragen over deze week, dan kunt u terecht bij de 

groepsleerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

21 t/m 25 maart: Week van 

de lentekriebels 

23 maart: Hoofdluiscontrole 

28 maart: Rapport 2 mee 

5 & 7 april: 

Rapportgesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda in Social Schools 

U kunt de activiteiten van dit 

schooljaar ook vinden in Social 

Schools. Daar staan ook de 

juiste data van 

schoolvakanties en vrije 

dagen. Check het af en toe 

even.  
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Nieuws uit de Plusklas 

De kinderen van de plusklas zijn de afgelopen weken druk bezig 

geweest met het werken aan een eigen project. Ze hebben zich 

verdiept in een zelfgekozen onderwerp. 

De kinderen werden uitgedaagd om na te denken over hun eigen 

interesses en deze op papier zichtbaar te maken. Ze zijn ook creatief 

geweest in de uitwerking hiervan, waardoor er mooie kunstwerken 

zijn ontstaan. De presentaties aan elkaar waren indrukwekkend, over 

elkaars werk waren ze erg enthousiast. 

  

Inschrijven 

Een reminder aan alle nieuwe ouders; Als uw 

kind volgend schooljaar 4 jaar wordt, zou u er 

dan aan willen denken uw kind de komende tijd 

in te schrijven (als dit nog niet gebeurd is). Dan 

kunnen we daar in de formatie rekening mee 

houden. Bedankt alvast! 
 
 

 

 

 

 

Dankjewel! 

Van de papa van Finn 

uit groep 5a heeft de 

school een 3D-printer 

gekregen. Super gaaf! 

Hier kunnen we een 

hoop mooie dingen 

mee gaan maken! 
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Nieuws uit groep 1/2 B 

De kinderen van groep 1/2B hebben in het kader van goed zijn voor 

het milieu twee boompjes geplant:  

Ze hadden een hoop spullen nodig om dit te kunnen doen; potgrond, 

kunstmest en een emmer water. Ze moesten een hele diepe kuil 

graven....., en nu hopen ze snel kersen te kunnen gaan plukken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


