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Week van de lentekriebels

Agenda

Binnenkort is er weer de
Week van de Lentekriebels (van 19 t/m 23
maart). Dit is een nationale projectweek waarin
de kinderen van groep 1 t/m 8 lessen krijgen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Ze leren o.a. om
hierbij verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij
aan een respectvolle samenleving en een veilig en
prettig leefklimaat, ook in de klas. Hiervoor maken zij
gebruik van het lespakket:
Kriebels in je buik.
Waarom seksuele vorming op de basisschool?
Is het nodig om kinderen onder de 12 jaar al relationele en seksuele vorming te geven? Ja, juist! Kinderen
staan dan nog heel open voor normen en waarden.
Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen
onderwerp waar schaamte omheen hangt. Door al op
jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele
vorming raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en
vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:
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-Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
-Ze ontwikkelen normen en waarden.
-Ze worden weerbaarder.
-Ze leren respectvol met elkaar om te
gaan.

EHBO-cursus
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Bag2School
Klaar met de voorjaarsopruiming? Binnenkort
komt Bag2School de kleding e.d. bij
ons
ophalen. Wij geven de kinderen een zak mee naar huis om te
vullen.
Deze kunnen vanaf
nu op school worden ingeleverd. Hartelijk dank voor
jullie bijdrage,
want dit levert weer een extra zakcentje op voor de school.

Thema avond: opvoeden
en multimedia
Op 4 april is er op school een themaavond over opvoeden en multimedia.
Deze avond wordt verzorgd door het
Loes loket. De avond begint om
20.00 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. Op mijnschool.nl vindt u
meer informatie over deze avond en
kunt u zich hiervoor opgeven.

Afgelopen week is op dinsdag deze
cursus van start gegaan. Maar liefst 13
kinderen doen mee aan deze naschoolse activiteit. Een
mooi aantal. De eerste les is als heel leuk en leerzaam
ervaren.
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