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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Verjaardag leraren
Een nieuw schoolplein…
Schoolfruit
Lessen relaties en seksualiteit
Ingekomen berichten:
samengestelde gezinnen

VERJAARDAG LERAREN
Dit jaar vieren we de verjaardag van de
leraren op een andere manier dan
voorgaande schooljaren.
We vieren de verjaardag van alle leraren op
dezelfde dag, te weten op vrijdag 22 februari.
Hoe ziet die dag eruit?
Het eerste lesblok tot 10.00u wordt er, zoals
gebruikelijk is op een vrijdag, lesgegeven. De
tweede ochtendhelft vieren alle leraren hun
verjaardag in de eigen groep. Elke leraar
bereidt een eigen programma voor. ’s
Middags is er een groepsdoorbrekend
programma: er is dan in iedere bouw een
spelletjescircuit. We kijken uit naar een leuke
dag!
EEN NIEUW SCHOOLPLEIN
In het team bestaat al langere tijd de wens om
ons schoolplein uitdagender in te richten. Dit
schooljaar is een werkgroep opgericht om zich
te oriënteren op de mogelijkheden. Deze
bestaat uit leraren en medewerkers van de
overblijfgroep. De werkgroep richt zich op
subsidiemogelijkheden, sponsoracties, ideeën
van leraren en kinderen en op
ontwerpmogelijkheden. Een schoolplein
aanpakken is een dure aangelegenheid. We
zullen waarschijnlijk meerdere jaren de tijd
nemen om het plein in delen aan te pakken. In
de om-de-weekbrief zullen we vaker
terugkomen op dit thema.
GESPREKKENRONDE
Na de voorjaarsvakantie staat een nieuwe
gespreksronde gepland tussen ouders
(,kinderen) en leraren. Vrijdag 8 februari
ontvangt u via Schoudercom een uitnodiging.

Deelname aan deze gespreksronde is niet
verplicht. De leraar kan u wel uitnodigen voor
een gesprek als dit noodzakelijk is.
Dit gesprek wordt er vooral ingegaan op de
voortgang: het eerste rapport (of bij veel
kleuters: uitslagen van het
ontwikkelingsvolgmodel) en de uitslagen en
analyses van de toetsen van ons
leerlingvolgsysteem vormen de basis van de
gesprekken.
Vanaf groep 5 zijn dit ouder- en
kindgesprekken. Deze duren 15 minuten. In
de lagere groepen organiseren leraren
oudergesprekken. Deze duren 10 minuten. U
kunt als u zich inschrijft desgewenst aangeven
waarover u wilt spreken.
SCHOOFRUIT
U heeft via Schoudercom een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan een korte
enquête. Deze gaat over ouderhulp tijdens de
schoolreis en over uw mening over het
eventueel aanbieden van schoolfruit door
school. Over het laatste onderwerp hierbij wat
meer informatie.

Onze school stimuleert gezond gedrag en
gezonde eetgewoonten. Het eten van een
gezond tussendoortje om 10 uur ’s morgens
vinden wij als school dan ook belangrijk. Zo is
er een paar jaar geleden gekozen voor het
initiatief woensdag=fruitdag. Alle kinderen
nemen deze dag zo veel mogelijk fruit mee
naar school. Regelmatig krijgen wij vragen
van ouders of dit niet uitgebreid kan worden.
De ouderraad heeft aan het begin van dit
schooljaar een presentatie gehad van
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‘Schoolfruit’. Als wij met deze organisatie een
samenwerking aangaan, kan fruit op school
worden geleverd. Er zijn veel varianten
mogelijk. Zo kan het dagelijks uitgedeeld
worden of slechts enkele dagen per week.
Alle kinderen doen mee, of slechts kinderen
van wie de ouders kiezen voor schoolfruit
doen mee. Er kan gekozen worden voor een
variant waarbij het fruit nog gesneden moet
worden (uitgebreid assortiment) of waarbij het
fruit kant en klaar geleverd wordt (iets minder
keuze in soorten).
De ouderraad ziet mogelijkheden, maar wil
weten hoe meer ouders hierover denken. Het
team is allereerst gepeild. In deze peiling
gaven leraren aan dat zij geen extra tijd kwijt
willen zijn aan het snijden van fruit, maar geen
tegenstander zijn van dit initiatief. Vandaar dat
we nu geïnteresseerd zijn in uw mening. We
zijn blij om te merken dat al veel ouders de
vragenlijst hebben beantwoord! We zullen u
informeren over het resultaat van deze
enquête.
RELATIES EN SEKSUALITEIT
In de maand maart zullen in alle groepen
lessen rondom het thema ‘Relaties en
seksualiteit’ gegeven worden. Waarom vinden
we het belangrijk om deze lessen te geven?
Kinderen ontdekken al op jonge leeftijd hun
eigen lichaam, gaan relaties aan, worden
verliefd en komen in de puberteit. Zij hebben
veel vragen over relaties en seksualiteit. Waar
komen baby’s vandaan? Waarom hebben
jongens een piemel en meisjes niet? Wat
gebeurt er in de puberteit? Door op school
aandacht te besteden aan relaties en
seksualiteit raken leerlingen vertrouwd met het
thema. Ze krijgen betrouwbare informatie,
durven eerder vragen te stellen over
seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen,
worden weerbaarder en leren respectvol met
elkaar omgaan. De basisschool kan met
educatie en een veilig leerklimaat een
belangrijke bijdrage geven aan een gezonde,
seksuele ontwikkeling van leerlingen.
U wordt vooraf geïnformeerd over de thema’s
die in de groep van uw kind aan bod komen.

BELANGRIJKE DATA
-donderdag 7 februari: vergadering ouderraad;
-vrijdag 15 februari: weeksluiting groep 3a;
-18 en 19 februari: oud papier container bij
school;
-vrijdag 22 februari: verjaardag leraren;
-maandag 25 februari t/m vrijdag 8 maart:
voorjaarsvakantie;
-maand maart: lessen ‘relaties en seksualiteit’;
-dinsdag 12 en vrijdag 15 maart:
hoofdluiscontrole;
-donderdag 14 maart: spreekuur leraren;
-dinsdag 19 maart: spreekuur leraren;
-vrijdag 22 maart: weeksluiting groep 4a;
-week van 25 t/m 29 maart; praktische
verkeerslessen;
-woensdag 27 maart: judotoernooi;
-donderdag 28 maart: bezoek Technolab
groep 5;
-woensdag 3 april: De grote rekendag;
-vrijdag 5 april: weeksluiting groep 6;
-vrijdag 12 april: Koningsspelen;
-vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie

Ingezonden berichten:
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN:
SAMENGESTELDE GEZINNEN
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Leiden organiseert op 7 februari 2019 een
themabijeenkomst over samengestelde
gezinnen.
In een tijd waarin een op de drie relaties
eerder eindigt dan gehoopt, is het logisch dat
er steeds meer samengestelde gezinnen zijn.
De kans om opnieuw gelukkig te worden is er
één die we met beide handen aangrijpen. Hoe
kun je je daarop voorbereiden, hoe vind je
daarin je weg en hoe kun je in je nieuwe gezin
de rust en harmonie krijgen waar je naar op
zoek bent?
Op 7 februari leidt Mararita Bernal,
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed
Leiden, de themabijeenkomst ‘Samengestelde
gezinnen’ waarin het volgende aan bod zal
komen:
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Hoe bereid je je goed voor op het vormen van
een samengesteld gezin;
Fases van een samengesteld gezin;
Wat is mijn rol binnen het samengestelde
gezin;
Hoe ga je om met stiefkinderen;
Hoe ga je om met ex-partners;
Hoe steun je elkaar als partners in een
samengesteld gezin;
Inzicht in dynamieken, loyaliteiten,
verwachtingen binnen het samengesteld
gezin.
Deze bijeenkomst is voor stellen die
binnenkort gaan samenwonen of inmiddels
samenwonen, maar verbetering willen in de
wijze waarop het gezin functioneert. Als je
zonder partner wilt komen, dan ben je ook van
harte welkom. Het heeft alleen een groter
effect als je samen komt.
Datum: donderdag 7 februari 2019
Tijd:19.30-21.30 uur (inloop 19.15 uur)
Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden
Kosten: Geen, voor info en aanmelden kun je
deze link gebruiken.
Meer informatie en aanmelding CJG
cursussen
Website:www.cjgcursus.nl
E-mail:info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84
@ cjgcursus

