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Vervolg Corona
De recente persconferentie heeft weinig veranderingen gebracht. Bij de BSO
is nog steeds sprake van noodopvang op grond van cruciaal beroep. Ouders die hier gebruik van
maken kunnen wekelijks op donderdag tot 12.00 uur deze noodopvang aanvragen via Konnect.
Wel wordt het mogelijk om het traject van het schoolzwemmen weer op te starten op grond van de
maatregelen. Het contact hierover met zwemschool 3Essen is er kort al geweest. Wij moeten zelf nog
even kijken naar de veiligheid tijdens het vervoer. Richtdatum is dat maandag 22 maart de zwemles
weer van start kan.
Binnen de klassen wordt het werken met vaste subgroepjes waar
nodig losgelaten; de hele groep is de bubbel / het cohort. Reden
hiervan is dat bij quarantainesituaties op andere GOO-locaties
telkens bleek dat de hele groep in quarantaine moest, omdat
ondanks het werken in vaste groepjes de onderlinge afstand niet
gegarandeerd kan worden. In totaal zijn er nu op 4 GOO-locaties 5
quarantainesituaties geweest. Dit betrof zowel besmettingen van
kinderen als personeel. Blijkt maar weer dat het soms ver weg lijkt,
Hervatten zwemlessen
maar
dichtbij
kan komen.
Na het nieuws van gisteravond is duidelijk
dattoch
per plots
16 maart
de zwemlessen
voor kinderen tot en met 12 jaar
hervat mogen worden. Dat betekent dat met ingang van maandag 22 maart het zwemtraject via onze scholen
Twijfels over hoe om te gaan met klachten bij je kinderen? Hanteer
ook weer opgestart zal gaan worden, zo blijkt uit kort contact met de 3Essen hierover. Zo kinderen onze
de beslisboom op onze website:
kinderen de draad van het zwemmen weer oppakken. Ik wil over het vervoer nog wel even sparren met Argo.
https://www.kindcentrumoctopus.nl/bestanden/527149/Beslisboom
-kind-0-jaar-t_m-groep-8---BOinK%2C-AJN%2C-RIVM_120221.pdf

kalender
Thema ‘Boerderij....en dan wordt
het lente’ bij de peuters

9 – 11 maart
Adviesgesprekken groep 8

15-19 maart
Project Lentekriebels

17 maart
KindCentrumRaadvergadering

26 maart
Rapport groep 3 t/m 7

29-31 maart
10-minuten gesprekken
groep 1-7

29 maart
Eiertikwedstrijd

30 maart
Kennismaking nieuwe
kleuters

1 april
Theoretisch
verkeersexamen groep 7
Paasspeurtocht groep 1-2

2 april
Studiedag: Kinderen van de
basisschool zijn vrij.
Peuters gaan wel naar het
Kindcentrum.

5 april
2e Paasdag vrij

6 april
Instroom nieuwe kleuters

Verkeerssituatie rondom school in beeld
Waarom ? Verkeersveiligheid van onze kinderen staat voorop !
Algemene afspraken:
· Auto’s parkeren alleen in de parkeervakken, rondom het Kindpark;
· De Burgtstraat kan gebruikt worden als “kiss and ride zone” om
kinderen met de auto te brengen en te halen;
· De fietsen van de ouders dienen geparkeerd te worden op de
daarvoor bestemde plaatsen: strook rondom de sporthal, in de
fietsenstalling tegenover de sporthal of op het trottoir in de Parkweg
rondom de ingangen
· Fietsers op de fietsstraat hebben voorrang, maar u heeft als fietser
GEEN voorrang als u de fietsstraat OP of AF rijdt!
· De gewone verkeersregels blijven intact rondom het Kindpark, rechts heeft
voorrang, een oversteekplaats heeft voorrang, etc.
· Maak zoveel mogelijk gebruik van de fietsbruggen naar de Boterbloem en aan de Loop.
· Kom zoveel mogelijk op de fiets naar school en kies de veiligste fietsroute naar school, maar
maak ook zoveel mogelijk gebruik van alle ingangen rondom het Kindpark!
· Gelieve dit ook te bespreken met andere verkeersdeelnemers die uw kind op komen halen.
Dank namens de Verkeerswerkgroep en de directies van de gezamenlijke scholen.

De week van de Lentekriebels
Van 15 tot en met 19 maart is het 'De Week van de
Lentekriebels'. Een jaarlijkse projectweek voor het
basisonderwijs over relaties en seksualiteit. Voor scholen
is het een laagdrempelige manier om les te teven over
relationele en seksuele vorming. Steeds meer scholen doen mee met de Week van de
Lentekriebels. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit.
De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In elke leeftijdsfase
verandert het gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. Om te zorgen dat alle
kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en leren hoe je gezonde relaties
aangaat, is relationele en seksuele vorming op school belangrijk. Juist ook op de basisschool,
voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen lichamelijk en emotioneel erg veranderen.
Door relationele en seksuele vorming leren kinderen praten over relaties en seksualiteit, hun
wensen en grenzen aanvoelen en aangeven en weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en
niet doen.
Het doel van deze 'Week van de Lentekriebels' is om kinderen de juiste informatie en
vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en
belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.
Als school kiezen we ervoor om gebruik te maken van het lespakket 'Kriebels in je buik' waarbij in
alle groepen thema's als verliefdheid, relaties, trouwen, kinderen krijgen en sociale en emotionele
ontwikkeling aan bod komen.

Vervolg week van de Lentekriebels
Hoe je daar als ouder mee om gaat, heeft ook invloed op de ontwikkeling van je kind. Zijn
onderwerpen thuis taboe? Of praat je uit jezelf met je kind over hoe je met respectvol met elkaar
omgaat, verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en verschillende voorkeuren? En wat voor
voorbeeld ben jij, wat ziet en hoort je kind van jou? Voor meer informatie, klik op deze link om
naar de website te gaan van 'De week van de Lentekriebels’
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders

Informatie voor ouders | Seksuele vorming
Wil je als ouder meer weten over de Week van de Lentekriebels,
omdat de school van je kind hieraan meedoet? Hier lees je waarover
de lessen gaan, zodat je voorbereid bent als je kind met vragen thuis
komt. Je kunt daar dan met je kind over onderwerpen doorpraten.
www.seksuelevorming.nl

peuterwereld

Thema boerderij….en dan wordt het lente

De peuters zorgen goed voor de dieren op de boerderij. Ze voeren echte
brokken en de koeien worden op tijd gemolken. En 's middags tijdens onze
lunch drinken we melk van de koe. Heerlijk!

Theeleuten
In groep 5b mogen de kinderen als ze jarig zijn geweest
een activiteit uit de "verjaardagspot" halen. Hier zitten leuke
activiteiten in, zoals een spelletje voor de hele klas of een
keertje ruilen van plek.
Juul koos voor de gezellige activiteit theeleuten met een
klasgenootje. Dit werd door juf Ilse goed verzorgd in ons
nieuwe ‘rust’plekje, onder de trap in de aula.

wist u dat...
• De bloembollen van vorig jaar links en rechts op ons speelterrein al uitkomen?
• Het thema Lente en voorjaar bij de peuters en kleuters ook volop in de aandacht staat?

