
 

 

 

Belangrijke data  

 

 

 

 

Lentegevoel 

Vandaag hadden we voor het eerst een beetje een lente gevoel. De zon die scheen, de kinderen die 

lekker buiten aan het spelen waren en het gezellige gevoel van ontspannen na een gekke week waarin er 

weer van alles voorbij kwam. Dat gevoel van lente geeft weer energie! En dat is fijn want we hebben 

behoorlijk voor wat uitdagingen gestaan met elkaar. Na elke uitdaging kijk je terug met elkaar en 

reflecteren we op wat er is gebeurd. En bekijken we ook wat we de volgende keer anders willen doen. Zo 

blijven we leren, met en van elkaar.  

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie. Met hopelijk 

hier en daar een fijn zonnetje! 

Corona  

We hebben nu (bijna) twee weken op school kunnen werken met de huidige richtlijnen. We merken dat het voor 

iedereen, kind, ouder en leerkracht, best schakelen is. Iedereen probeert zich zo goed mogelijk aan alle regels te 

houden en dat gaat over het algemeen ook echt goed. Super fijn! We vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen 

zich prettig en veilig voelt. Daarom vragen we ook aan iedereen om een mondkapje te dragen bij het halen en 

brengen van uw kind(eren). Zeker wanneer u een kleuter brengt of haalt. Dit gebeurt nog niet altijd, dus graag de 

aandacht hiervoor.  

Deze week hebben we ook moeten kijken hoe we het organiseren wanneer een leerkracht of leerling positief getest 

is. Dit overleggen we altijd met GGD Utrecht. We houden goed bij welke stappen we zetten en hoe dit gaat. Mocht u 

hier vragen of suggesties voor hebben dan horen we (directie) dit graag. 

In het nieuws leest u veel over “achterstanden” die deze generatie kinderen zou hebben. Op dit moment brengen 

we in kaart waar onze kinderen staan en wat de nieuwe beginsituatie wordt. Want zo zien wij het, als een nieuw 

begin. Waar we goed kijken naar wat er nodig is om verder te ontwikkelen. Hierover zijn we op verschillende niveaus 

in de organisatie in gesprek. Waar uw kind staat krijgt u van de leerkracht te horen wanneer we alles in kaart hebben 

gebracht.  

 

19 Feb Start voorjaarsvakantie  Voor alle groepen 

01 Mrt Weer naar school Voor alle groepen 

10  Mrt Maandbrief uit de groepen Voor alle groepen 

15- 

19  

Mrt Week van de Lentekriebels  Voor alle groepen 

2 maart 2021 



 

 

 

Week van de Lentekriebels  

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. We geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Kinderen maken 
vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over het thema. De school 
sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis 
en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om 
over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven. Door deze lessen ontwikkelen 
kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen 
en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken 
op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo:   
 

• durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.  
• ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.  
• worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op 
ongewenst gedrag.  
• leren ze respectvol met elkaar om te gaan.  

 
 
 

Nieuws uit het team 

Juf Cintia en haar vrouw Ellen verwachten hun tweede kindje! Ellen is eind augustus uitgerekend. We wensen hen 

heel veel geluk tijdens deze zwangerschap.  

 

 

 


