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Welkom 
Wij heten Stefano Stelloo en Igor Czerwinski welkom bij ons op school. We wensen jullie 
een fijne schooltijd toe! 

De Week van de Lentekriebels is een goed begin 
Thema 2020: Seksuele vorming geven is een feestje!  

Elk jaar hebben we een speciaal thema voor de Week. Dit jaar is dat “Seksuele vorming ge-
ven is een feestje!” Een feestje dat we met deze Week al 15 jaar vieren! En met goede rela-
tionele en seksuele vorming, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van 
seks, wordt seks later ook een feestje. Met dit thema willen we laten zien waarom het zo 
belangrijk is en wat het scholen en leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden.  

Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over 
informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. 
Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben 
verteld wat zij moeten weten! Het is een leuke manier en een goed begin om school-
breed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming.  

Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom?  

Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de 
onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen 
vragen over hebben. 

Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Ze krij-
gen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben: 

• Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

Rapportgesprekken 
Eind maart houden wij onze rapportgesprekken. Vanaf  12 of 13 maart kunt u een gesprek 
vastleggen met de leerkracht van uw kind. Via Parro krijgt u een uitnodiging om een af-
spraak te maken. Denkt u er nog aan om de rapportmap in te leveren? Voor groep 8 zijn 
net de VO informatiegesprekken geweest. Binnenkort komt voor hen ook weer de uitslag 
van de IEP. Mochten zij n.a.v. het rapport toch een gesprek willen dan kan dat eventueel. 
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Spreekbeurten  
Ook de oudste kleuters gaan deze maand starten met de spreekbeurten. Het is de bedoeling dat 
de kinderen durven praten voor de groep. Ze zijn vrij in het kiezen van een onderwerp. Het leuk-
ste is natuurlijk een onderwerp dat het kind heel erg aanspreekt. Ook nemen ze allerlei dingen 
mee om te laten zien en uit te leggen.  Vanaf maandag 9 maart komt de intekenlijst op de klas-
deur te hangen.  

• Ze ontwikkelen normen en waarden. 

• Ze worden weerbaarder. 

• Ze leren respectvol met elkaar om te gaan. 

De rol van ouders 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit 
van hun ouders krijgen (school staat op de tweede plaats). Het is dus belangrijk 
om hier thuis ook aandacht aan te besteden. Kinderen hebben veel vragen maar 
ouders weten soms niet wat ze moeten vertellen en op welke manier. 

Voor meer informatie: https://www.seksuelevorming.nl/de-rol-van-ouders 

Geef een prentenboek cadeau 

De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle 
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit 
de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krach-
ten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier 
beschikbaar te maken.  

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! 

Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te 
geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt 
de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, 
thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of 
oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdra-
gen. 
En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan een goed 
doel. Dit kan in verschillende boekhandels in Nederland. Kijk onder het kopje 
‘boekhandel’ bij welke boekhandels je kan doneren. 

Het prentenboek van 2020 is Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert 
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Servicepunt Bibliotheek in de Bonte Koe 
In de Bonte koe is het servicepunt van de bibliotheek. Het servicepunt is te 
bezoeken tijdens de openingsuren van de Bonte Koe (maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 tot 17.00 uur) Een keer per week op dinsdag tussen 14.00 en 
19.00 uur is er een biblotheekmedewerker aanwezig voor het beantwoor-
den van vragen en het inschrijven van nieuwe leden. Er staan meerdere 
kasten met een kleine collectie voor jeugd en volwassenen. Leden kunnen 
boeken lenen of terugbrengen. Zij kunnen ook boeken of andere materia-
len( zoals dvd’s of cd’s) reserveren uit de collectie van Bibliotheek Rotter-
dam en bij de Bonte Koe ophalen. Reserveringen worden gemaakt via de 
website van Bibliotheek Rotterdam of met hulp van de bibliotheek mede-
werker.  

Een abonnement voor kinderen is gratis. 

Coronavirus 

De uitbraak van het coronavirus zal ook u niet zijn ontgaan. Inmiddels zijn in Nederland de eerste 
mensen besmet. We snappen dat u zich mogelijk zorgen maakt over de situatie op school. Met dit 
artikel in de nieuwsbrief willen wij u graag informeren over hoe wij als school omgaan met de uit-
braak van het coronavirus. 

We volgen bij stichting BOOR (het schoolbestuur waar onze school bij hoort) de richtlijnen van 
het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Deze houden we nauwlettend in de gaten. Vooralsnog 
is er geen reden voor onrust en hoeven we dit virus niet anders te behandelen dan een ander vi-
rus. De kans op een andere infectieziekte is nog steeds groter dan een infectie met het coronavi-
rus. Als uw kind geen ziekteverschijnselen heeft, kan hij of zij gewoon naar school. 

De antwoorden op de meest gestelde vragen over het coronavirus kunt u vinden op de website 
van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Een aantal zaken lichten 
we graag uit: 

· Als u twijfelt over uw gezondheid of die van uw kind, kunt u telefonisch contact opnemen met 
uw huisarts. 

· De belangrijkste maatregelen die u voor uzelf en uw kind kunt nemen (en waar wij als school 
naar handelen) om besmetting te voorkomen: 

1. · Regelmatig de handen wassen; 

2. · Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; 

3. · Papieren zakdoekjes gebruiken. 

 
Als er geen gezondheidsklachten zijn, hoeven mensen die terugkeren uit gebieden waar het 
coronavirus is geconstateerd niet thuis te blijven. Dit geldt ook voor leerlingen. Als iemand in 
de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts in 
combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefo-
nisch contact opnemen met de huisarts. 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We 
beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het 
nodig is zullen we u nader informeren. Uiteraard kunt u met uw vragen altijd bij 
ons terecht. 

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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Verjaardagen 
1 Moreno Kakueyi Lemba (2011)   Groep 5  

2 Diva Edwards (2013)    Groep 3  

2 Sara Kuduzovic (2012)    Groep 4  

3 Emina Halilovic (2014)    Groep 1/2  

7 Davy Ferreira Rodrigues (2015)   Groep 1/2  

7 Jesmay de Hooge (2012)   Groep 3  

8 Esther Booij (2011)    Groep 5  

Uit de groepen 

Bezoek van groep 6 aan Port Rangers 

Hoi. Ik ben Jeremy. Woensdag zijn wij naar Port Rangers geweest. Het was leuk 
ook omdat je eigen zeep mocht maken. En er waren VR-brillen. Vet cool. 

Hoi ik ben Kyan en ik ga vertellen wat ik leuk vondt bij port rangers. Je had daar 
ongeveer 30 spellen. Ik vondt de VR-brillen leuk en je kon een schip besturen aan 
het eind. Doei  

Het was heel leuk. We hebben zelf zeep gemaakt en er waren VR-brillen. En we 
kregen een vragenlijst en bij elke vraag gingen we ergens naar toe en dan moesten 
we antwoord geven op de vraag, maar het leukste vond ik zelf zeep maken. Groet-
jes, Milu.  

We gingen naar Port Rengers. En er waren vrbrillen. Echt leuk dus!! We hebben ook 
handzeep gemaakt. Groeten, Queenny.  

Zwemdiploma’s in groep 5 gehaald! 
In groep 5 hebben Raya, Dylano, Dez en Massilya hun zwemdiploma ge-
haald met schoolzwemmen! Wij zijn erg trots op deze prestaties en 2 kin-
deren zullen hieronder vertellen hoe ze dit ervaren hebben. 

Raya: het ging goed  en toen ik in the gat ging 1 keer niet gelukt maar 2 keer 
wel en we gingen. 2 keer op the buik zwemmen en 2 keer op de rug zwem-
men. Aan het laatst gingen alle kinderen van groep 5 spetteren op ons. We 
gingen zeemeermin zwemmen doen. 

Dylano: ik was heel zenuwachtig. Maar ik heb hem wel: mijn B diploma. Ik kwam 
verder dan 7 meter. Ik vond het leuk. Ik heb op mijn buik gezwommen, rug en gedo-
ken. In een half jaar heb ik mijn B diploma. Het einde was het leukst, als een potlood 
naar beneden. 

De dode hoek les van maandag 3 februari in groep 8 
Toen we de klas binnen kwamen stond er een meneer van veilig verkeer. Hij kwam 
ons de les geven over de dode hoek. Eerst gingen wij een filmpje kijken met tussen 
door een vraag die wij moesten beantwoorden. vervolgens kregen wij een opdrach-
ten blad. 

De groep werd in tweeën verdeeld: groepje 1 ging aan de opdrachten van het op-
drachtenblad beginnen en groepje 2 ging kijken bij een vrachtwagen. Daar moesten 
we in tweetallen in de vrachtwagen en een ander tweetal stond voor de vrachtwagen 
zij moesten steeds een stapje naar voren doen. 

11 Alokh Dasrath (2014)    Groep 1/2  

11 Donna van Koolwijk (2008)   Groep 8  

12 Dez van den Berg (2011)   Groep 5  

12 Stephany Stelloo (2015)   Groep 1/2 

12 Nayomi de Waard (2010)   Groep 6  

26 Milan Popovic (2010)    Groep 5  

29 Robin van Vliet (2010)    Groep 6  

29 Saar Walsh (2012)    Groep 4  
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