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Geachte ouders/verzorgers, 

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 18 maart. De lessen dragen er aan bij dat kin-
deren een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het ge-
bied van relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd 
zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren 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 li-
chamelijke 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 lesdoelen 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://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/lesmateriaal/
lesmethode-kriebels-je-buik/lessen-kriebels-je-buik  

 
 
Mocht u nog wat meer over dit onderwerp willen lezen, klik dan eens op de vol-
gende link:  
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-
lentekriebels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote rekendag 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 
teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daar-
buiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 25 maart. Het thema van de Grote 
Rekendag is ‘De getallenfabriek’. Hoe maak je eigenlijk getallen? We hebben 
maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal 
atomen in het heelal… 

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau  wat getallen zijn en wat je er-
mee kunt doen. Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten reke-
nen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt reke-
nen leuk! 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 13 

Agenda 

-Woensdag 11 maart 
 -Atelier OB, workshop 2  
-Vrijdag 13 maart 
 -Atelier BB, workshop 2 
-Ma. 16 t/m vr. 27 maart 
 -Lentekriebels (project) 
-Dinsdag 17 maart 
 -13.00; voorstelling  
 ‘De grote olympische spelshow’  
 Musiater gr. 7, 7/8 en 8 
-Woensdag 18 maart 
 -Atelier OB, workshop 3 
 -Tentoonstelling 12.15-12.45 
-Vrijdag 20 maart 
 -Atelier BB, workshop 3 
 -Tentoonstelling 14.45-15.15 
 -Nieuwsbrief 14 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-woensdag 25 maart 
 -Grote rekendag 
  
 
-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We praten met elkaar als er iets is” cen-
traal. De week erop is dat: “Zeg ik stop, hou 
dan op!” 
 
 
 
 
Bijlagen:   
-Extra nieuwsbericht GGD Coronavirus 
(herhaling brief van vorige week) 
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Atelier afsluiting 
Zoals u weet is er weer een ronde atelier aan de gang. Zowel in de onderbouw- als de 
bovenbouwgroepen wordt er hard gewerkt in verschillende workshops. 
Deze ronde atelier wordt  afgesloten met een tentoonstellingsmoment. Voor de onder-
bouw is de tentoonstelling gepland op woensdag 18 maart van 12.15 tot 12.45 uur. De 
bovenbouw heeft op vrijdag 20 maart tentoonstelling van 14.45 tot 15.15 uur. We vin-
den het leuk wanneer u dan komt kijken!  

De rode loper gaat uit!  
(periode van 15-2-2020 tot en met 6-3-2020)  

De komende periode komt Eden Edie over de rode loper naar onze peutergroep! We 
wensen haar natuurlijk heel veel leerplezier! De rode loper en het warme welkom gel-
den natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van Eden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Voorstelling groep 7, 7/8 en 8 Musiater 
Op dinsdag 17 maart bezoeken de groepen 7, 7/8 en 8 een voorstelling in het Musiater.  
De Grote Olympische Spelshow is een humoristische dansvoorstelling waarin vier stoe-
re dansers tegen elkaar strijden om de felbegeerde Olympische medaille. Het publiek is 
onderdeel van een spelshow met als digitale spelshowhost Bart Rijnink (bekend van Het 
Klokhuis en Mees Kees)!  In deze voorstelling worden jongeren gestimuleerd om ge-
zond te eten en genoeg te bewegen. 
 
Via klasbord wordt gevraagd of u in de gelegenheid bent om mee te rijden. De voorstel-
ling begint om 13.00u en is in het Musiater te Zevenaar. 
 
 
 
 
 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 
 
 
 
 

Jarigen 7-3-2020 t/m 20-3-2020 

Mrt Jarigen Groep 

9 Aiden Schapink 1-2B 

10 Dana Stafleu  8 

11 Eva Vermaten  4B 

12 Alex Chryssoulis 6 

13 Anouk Hagens  1-2C 

13 
Celeste Lodeweges 
( 

7 

14 Ferah Bostanci  4B 

14 Lilly Popoola  4A 

16 Finn Weiss  4A 

19 Willemijn Baijens 7/8 

19 Chalisa Bhola  1-2A 


