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De Week van de Lentekriebels!  

Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid 

door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de 

buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?  

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en 

seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels. Wij 

starten deze week op 22 maart. Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op 

school. Zo geven we lessen over relationele en seksuele vorming. 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. Hoe je daar als ouder mee om gaat, heeft 

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?  

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 ook 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.  

Als uw kind met vragen en verhalen thuis komt is het fijn dat u hiervan op de hoogte bent en 

samen over de onderwerpen kunt doorpraten.  

Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 

 

Toestemming formulier Beeldmateriaal wet AVG 

Sinds de invoering van de AVG wet, zijn er op school verschillende toestemmingsformulieren 

in omloop. Dit maakt het voor het team lastig om te controleren welke privacy voorkeuren 

voor welk kind gelden. Daarom willen we jullie vragen om nog één keer het nieuwe 

toestemmingsformulier in te vullen. Deze is up to date en gecheckt door een AVG expert. We 

geven de kinderen allemaal een formulier mee, maar hij is ook als bijlage toegevoegd bij deze 

nieuwsbrief. Graag voor ieder kind het formulier apart invullen. Op het formulier moet van 

beide ouders een handtekening staan. Alvast bedankt voor jullie moeite! 

 

Nieuws vanuit de OR 

In de nieuwsbrief van januari heeft de OR een oproep gedaan voor nieuwe leden, omdat een 

aantal OR leden aan het einde van dit schooljaar aftredend zijn en niet herkiesbaar. Martiene 

Exterkate heeft aangeboden het penningmeesterschap van Han ter Braak over te willen 

nemen. We vragen ouders die bezwaar hebben tegen deze benoeming dit vòòr 1 april 

kenbaar te maken bij de OR (or@bonhoeve.nl) De OR zoekt binnenkort contact met de 

andere geïnteresseerde die zich al heeft opgegeven. Ook nieuwe aanmeldingen zijn nog van 

harte welkom, waarbij de OR in het bijzonder op zoek is naar vaders. Geïnteresseerden 

kunnen een mailtje sturen naar or@bonhoeve.nl 

 

Oudertevredenheidsonderzoeken 

Op dit moment heeft 47% van de ouders het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld, 

waarvoor hartelijk dank! Graag horen we de inzichten en bevindingen van alle ouders. We 

hopen dan ook dat de ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld dit alsnog willen doen. 

Dit kan in ieder geval nog t/m zondag 21 maart. Alvast bedankt! 

 

Pasen 

Pasen vieren we dit jaar op donderdag 1 april. De viering zal in de klassen zelf plaatsvinden, 

waar we met elkaar praten over de betekenis van Pasen, een gedichtje lezen en een kaarsje 

branden. Ook krijgen de kinderen een broodje met jam, om op die manier aandacht te 

besteden aan het idee van delen met elkaar. Dit is een extra broodje, dus kinderen kunnen 
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gewoon thuis ontbijten en voor de middag een lunch meenemen. 

 

10 minutengesprekken 

In de week van maandag 12 t/m vrijdag 19 april staan de 10 minutengesprekken gepland. 

Deze zullen online plaatsvinden. Maandag 29 maart ontvangt u rond 12:00 uur een mail met 

daarin de linkjes waarop u kunt klikken om in te tekenen voor een bepaalde tijd. Ouders 

kunnen van maandag 29 maart 12:00 uur tot woensdag 31 maart 12:00 uur intekenen, 

daarna werken de linkjes niet meer. Ouders die dan nog niet hebben ingetekend, plannen we 

vervolgens zelf in. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 18 mei komt de schoolfotograaf op school! Dit willen we zoveel mogelijk buiten laten 

plaatsvinden. Hoewel de groepen normaal strikt gescheiden blijven, maken we wel foto’s met 

broers en zussen. Deze kinderen leven in het gezin ook bij elkaar. 

 

Schoolreisje  

Het schoolreisje van groep 1 t/m 7 stond in de jaarplanning gepland op woensdag 26 mei. We 

kunnen nu niet inschatten welke corona maatregelen tegen die tijd gelden en wat er dan qua 

schoolreisje mogelijk is. In samenspraak met de OR hebben we er daarom voor gekozen het 

schoolreisje te verplaatsen naar vrijdag 28 mei en er een gezellige dag rondom school van te 

maken met alle kinderen (groep 1 t/m 8).  

 

Kamp groep 8 

Het kamp van groep 8 staat gepland van woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni. Ook hiervoor 

geldt dat we nu niet kunnen inschatten welke corona maatregelen tegen die tijd gelden.  

Onze intentie is in ieder geval om op kamp te gaan binnen de corona regels die dan gelden. 

Mocht tegen die tijd blijken dat dat echt niet kan, zullen er net als afgelopen jaar leuke 

activiteiten worden gepland met de groep. 

 

Bedankt!! 

Helaas kon het dit jaar niet live na afloop van de carnavalsmiddag, maar we willen alle ouders 

in de werkgroep, die ons de laatste jaren hebben geholpen er een fantastisch carnavalsfeest 

van te maken, heel erg bedanken voor hun inzet en enthousiasme! Speciaal voor deze 

ouders, namens alle kinderen en leerkrachten driemaal: Alaaf! Alaaf! Alaaf! 
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Vakantierooster 2020 – 2021 

Pasen             5 april 2021 

Meivakantie              26 april t/m 9 mei 2021 

Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei  en 14 mei 2021 

Pinksteren   24 mei 2021 

Zomervakantie  9 juli t/m 22 augustus 2021 

Daarnaast zijn er nog 2 studiedagen ingepland op: maandag 17 mei en woensdag 23 juni. 

 


