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Geachte ouders/verzorgers, 
Vanmorgen hadden we wel heel bijzonder bezoek. Onze eigen juf Saskia (Boone) is van-
daag getrouwd met haar Pascal. Alle kinderen van de bovenbouw, waar juf Saskia werkt, 
zijn vanmorgen met het kersverse paar op de foto gegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de lentekriebels 

Het voorjaar komt er weer aan. Dat is van oudsher ook de  periode waarin we op school 
aandacht besteden aan de zogenaamde Week van de Lentekriebels. Dit jaar beginnen 
we op maandag 21 maart. Ook de week erna staat nog in het teken van relaties en  
seksualiteit. Het thema dit jaar is “Je lijf is van jou”. Het gaat hierbij om het bespreek-
baar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vra-
gen en geven van toestemming. De lessen dragen er aan bij dat kinderen een positief 
zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksuali-
teit. 

  
Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jonge-
ren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele 
relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan 
alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook 
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels . Daarom past deze vorming goed 
binnen alle groepen van ons IKC. 

Uiteraard kijken we goed hoe we het lesprogramma per groep inrichten. Dit doen we 
door middel van de methode ‘Kriebels in je buik’.  Om een voorbeeld te zien van lesdoe-
len waar we aan werken de komende periode kunt u klikken op de onderstaande link. 
Hier vindt u een overzicht van leerdoelen die centraal kunnen staan per groep. 

https://seksuelevorming.nl/wp-content/uploads/2021/11/Leerlijn-WvdL.pdf 
 

Mocht u nog wat meer over dit onderwerp willen lezen, klik dan eens op de onderstaan-
de links: 
-brochure-seksuele-opvoeding-van-kinderen-0-6-jaar 

-brochure-seksuele-opvoeding-6-9-jaar 
-puber-in-huis-seksuele-opvoeding-van-kinderen-9-15-jaar 

-https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-
lentekriebels 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 12 

Agenda 
 
-Maandag 14 maart 
 -Hoofdluiscontrole (was uitgesteld) 
-Maandag 21 maart t/m 1 april 
 -Week van de lentekriebels 
-Donderdag 17 maart (middag) 
 -Studiemiddag team 
-Vrijdag 25 maart 
 -Atelier ronde 3 van start (workshop 1) 
  -Onderbouw 10.30-12.00 
  -Bovenbouw 13.00-14.30 
 -Nieuwsbrief 13 wordt verstuurd 

 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“We zijn aardig voor elkaar “ centraal. De week 
erop is dat: “We luisteren naar elkaar”  
 
 
 

 
 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seksuelevorming.nl/wp-content/uploads/2021/11/Leerlijn-WvdL.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/LENTEKRIEBELS-2022/brochure-seksuele-opvoeding-van-kinderen-0-6-jaar-Weekvdlentekriebels.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/LENTEKRIEBELS-2022/brochure-seksuele-opvoeding-6-9-jaar-weekvdlentekriebels.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/LENTEKRIEBELS-2022/puber-in-huis-seksuele-opvoeding-van-kinderen-9-15-jaar-weekvdlentekriebels.pdf
-https:/www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Tevredenheidsonderzoeken ouders, personeelsleden en kinderen (groep 6-7-8) 

De mening van ouders vinden we onmisbaar voor onze beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg. Voor 
de coronacrisis uitbrak hebben we met diverse ouders zogenaamde ouderpanelgesprekken gevoerd 
over diverse beleidsthema's. Deze keer willen we alle ouders vragen om een korte vragenlijst in te 
vullen. We zullen u per mail vandaag een linkje sturen om deze vragenlijst in te vullen. Dit is een 
professioneel standaard instrument voor kwaliteitsmeting. Daarnaast nemen we ook een  leerling 
tevredenheidsonderzoek (voor de kinderen van groep 6-7-8) en leerkracht tevredenheidsonderzoek 
af. Zo kunnen we als school inzichtelijk krijgen wat goed gaat en waar verbeterpunten mogelijk zijn 
voor de komende periode. De vragenlijst is t/m 8 april in te vullen.  

 

Uiteraard zullen we in een komende nieuwsbrief een terugkoppeling geven van de diverse enquêtes 
die afgenomen zijn. We willen u hierbij alvast heel erg danken voor uw deelname aan deze vragen-
lijst. 

 
Nieuws van de BSO/KDV 
In aansluiting op het thema wat in de hele onderbouw vanaf volgende week geopend wordt (thema 
‘Wij gaan de ruimte in‘ ) zijn we inmiddels binnen onze peutergroep gestart met het thema  
“ Wij gaan vliegen”.  Er is zelfs een vliegtuig  in het lokaal!  Vandaag is er ook een stewardess op ons 

IKC ge-
weest om 
te vertel-
len over 
haar werk 
in het 
vliegtuig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De rode loper gaat uit! 
periode van 12 maart t/m 25 maart 

Deze periode start Saar Meijer in de instroomgroep.  

We wensen Saar een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De rode loper en het war-
me welkom gelden natuurlijk ook voor de  ouders van Saar! 

 

Studiemiddag team 
Zoals op de jaarkalender aangegeven is er volgende week donderdagmiddag een studiemiddag voor 
de leerkrachten. De kinderen zijn die middag vanaf 12.00u vrij. ‘s Morgens wordt er uiteraard ge-
woon les gegeven. Mocht u gebruik maken van de BSO die middag moet u dit wel aanvragen via 
ouderportaal Zonnekinderen. 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 
 
 

Jarigen 12-03-2022 t/m 25-03-2022 

Mrt Jarigen Groep 

12 Alex Chryssoulis  8 

13 Anouk Hagens  3B 

14 Ferah Bostanci  6B 

14 Jim Koenen  1-2C 

14 Lilly Popoola  6A 

16 Finn Weiss  6A 

17 Eric van Dijk  1-2A 

19 Chalisa Bhola  4 

19 Shivani Bhola  1-2A 

20 Milou Rosbag  1-2B 

21 Teun Berndsen  5 

23 Jax Vleeming  1-2B 


