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Belangrijke data 
11 maart Start thema Lentekriebels  

13 maart  8.15 uur Luizencontrole – Komt u  helpen?  

13 maart  Biddag  

13 maart Damtoernooi groep 5 t/m 8  

15 maart  NL DOET middagen 12.00 – 17.00 uur  

18 maart  Start thema 80-jarige oorlog en wereldoorlog II 

20 maart  Lessen Hetty Smits gr 1 t/m 8  

2 april  Grote rekendag  

3 april  Schoolvoetbal meisjes 7x7 

4 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7  

5 april  Praktisch verkeersexamen groep 7 

9 april  19.00 uur MR vergadering  

10 april  Schoolvoetbal jongens 7x7 

12 april Koningsspelen groep 1 t/m 8  

16 t/m 18 april  Cito eindtoets groep 8  

19 april  Goede vrijdag/Paasviering – alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur  

22 april t/m 3 mei  Paas/meivakantie  

 
Wel en wee – personeel  
Afgelopen weekend hebben 2 collega’s in het ziekenhuis gelegen. Meester Colin had het benauwd en veel pijn op zijn borst en 

in zijn rug. Hij bleek een longontsteking te hebben. Inmiddels is hij weer thuis, maar hij moet goed uitzieken.  

Onze conciërge Dries heeft een paar nachtjes in het ziekenhuis doorgebracht. Ook hij had het benauwd en hij heeft problemen 

met zijn hart. Inmiddels is ook Dries weer thuis en is aan de herstellende hand. Beide collega’s wensen we van harte 

beterschap en hopelijk zien we ze volgende week maandag weer! 

Een hele fijne vakantie gewenst voor u met uw kind(eren). Geniet lekker van een weekje vrij en even andere dingen dan naar 

school. We hopen iedereen weer gezond terug te zien op maandag 11 maart.  

 

Hartelijke groet, 

Evelien Buis  - schoolleider cb De Hien  
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Onderwijsstaking en NL DOET actie op 15 maart  
U heeft vast al wel gehoord via de media dat er een landelijk actieweek en stakingsdag aan komt in maart. De 

onderwijsbonden AOb, FNV en FvOv zijn voortrekkers van een landelijke onderwijs-actieweek van 11 tot en met 15 maart. Op 

vrijdag 15 maart zal er een nationale onderwijsstaking plaats vinden.  

 

Deze onderwijsstaking heeft als doel om te komen tot een investeringsplan voor het hele onderwijs, van basisschool tot 

universiteit: Zodat de werkdruk omlaag kan en de salarissen weer concurrerend zijn met de marktsector. De afgelopen twintig 

jaar is er 4,7 miljard bezuinigd op de onderwijssalarissen. Hierdoor wordt werken in het onderwijs onaantrekkelijk. 

Personeelstekorten zijn het gevolg. De werkdruk stijgt en het onderwijs is burn-out kampioen. Hierdoor staat de kwaliteit van 

ons onderwijs onder druk.  

Onze grootste zorg is het tekort aan onderwijspersoneel. Nu merken wij dit aan het tekort aan invalleerkrachten bij ziekte, 

maar in de eerste drie kwartalen van 2018 stonden er 35.000 vacatures open, evenveel als in heel 2017. Er zijn vooral te weinig 

groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. 

In de afgelopen weken hebben wij er voor gekozen om bij ziekte van een leerkracht waarbij geen invalleerkracht of extra inzet 

van vast personeel mogelijk was, de ouders/verzorgers van een groep leerlingen te vragen om hun kind een dag thuis te 

houden volgens ons protocol ‘voorkoming van lesuitval’ (zie onze website). We kiezen voor deze oplossing omdat we de lessen 

voor de overige groepen dan gewoon door kunnen laten gaan. De leerkrachten kunnen deze dag gewoon met hun eigen groep 

werken en kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Ook zorgen we op deze manier dat de werkdruk voor de teamleden niet 

oploopt en dat de groepen niet te groot worden, zodat we kunnen zorgen voor de veiligheid en toezicht voor de kinderen.  

Wij vinden het heel vervelend als we geen onderwijs aan een groep kinderen kunnen geven, dit is echt een situatie van 

overmacht.  

De uitval van lessen was in dit schooljaar, tot nu toe, als volgt:  
Groep 8:  1 dag en 1 middag   Groep 1/2:   1 dag en 1 middag 

Groep 7:  1 dag       Groep 6:  1 dag 

Groep 3/4:  1 dag 

 

Tot slot kiezen wij er ook voor om de kinderen naar huis te sturen bij afwezigheid van personeel om het probleem van het 

grote tekort aan onderwijspersoneel zichtbaar te maken.  

Wij ondersteunen de landelijke onderwijsstaking zeer zeker, net zoals ons bestuur stichting Trivium, maar we kiezen er als 

team voor om niet te staken op vrijdag 15 maart. De school zal gewoon open zijn van 8.30 tot 14.00 uur zodat de lessen voor 

de kinderen door kunnen gaan. Wij maken het probleem van het personeelstekort zichtbaar als de situatie daar om vraagt en 

we het echt niet opgelost kunnen krijgen.  

Vrijdag 15 maart zullen wij de kinderen het doel van de staking uitleggen en 

waarom zij wel naar school gaan en andere kinderen vrij zijn. De lessen zullen 

grotendeels doorgaan, maar ook maken wij ruimte in ons programma voor 

alternatieve activiteiten, zoals een gezamenlijke opening van de dag met alle 

kinderen en leerkrachten in de hal van onze school. 

 

Wij willen u vragen de petitie voor een beter investeringsplan voor het onderwijs online te tekenen. Dit kan via de link:  

                                                                            https://www.investeer-in-onderwijs.nl/ 

 

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
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Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart staan de nationale 

NL-Doet dagen gepland.  

Na de succesvolle klusdag van vorig schooljaar, willen we graag 

opnieuw meedoen op: 

      

Vrijdagmiddag 15 maart tussen 12.00 tot 17.00 uur 

 

We vinden dit goed passen op deze vrijdag waarbij het onderwijs al volop in de belangstelling staat.  

We zetten ons graag deze middag in samen met u voor een schone, opgeknapte schoolomgeving voor de kinderen.  

 
Komt u ons helpen?  

We zouden het heel erg leuk vinden om samen met ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, buurtbewoners en andere vrijwilligers 

deze middag aan de slag te gaan. Wij willen de schoolomgeving opknappen door een eerste aanzet te maken met het 

beschilderen van speelleeractiviteiten op de muren van ons schoolplein voor het bewegend leren en wat andere 

werkzaamheden te doen, de moestuin op te knappen, schoonmaakwerkzaamheden en wat timmerwerk te verrichten.  

 

Onze klus vindt u op: https://www.nldoet.nl/klus/bewegend-leren-op-ons-plein 

 

U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 

https://www.nldoet.nl/klus/bewegend-leren-op-ons-plein#block-projectsubscribe 

 

U kunt zich ook direct aanmelden per email (e.buis@cnbdehien.nl).  

Alle kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur uit. Als u ’s middags komt helpen, is het geen probleem om uw kind dan 

mee te nemen om ook te helpen.  

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.  

Mocht u vragen, ideeën of suggesties hebben voor deze middag, dan horen we dit graag.  

 

We hopen dat we veel vrijwilligers mogen verwelkomen op vrijdagmiddag 

15 maart! 

 

Namens het team van De Hien,  

Evelien Buis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nldoet.nl/klus/bewegend-leren-op-ons-plein
https://www.nldoet.nl/klus/bewegend-leren-op-ons-plein#block-projectsubscribe
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Wereldoriëntatie op De Hien 
Zoals u al weet, geven wij wereldoriëntatie projectmatig voor groep 1 t/m 

8. Dit betekent in de praktijk dat we 5 thema’s per jaar aanbieden aan de 

kinderen. Deze thema’s zijn gebaseerd op de kerndoelen voor het 

basisonderwijs. Tussen de 5 grote thema’s, zijn er ‘losse’ projectweken, 

zoals Sinterklaas, Kerst, gezonde school week en lentekriebels. In mei 

krijgen wij een audit vanuit Trivium over ons wereldoriëntatie-onderwijs. 

Een visitatiecommissie zal lessen bezoeken, praten met leerkrachten en 

kinderen en de output van de lessen analyseren. We zijn razend 

benieuwd welke feedback wij gaan krijgen op ons wereldoriëntatie-onderwijs; spannend, maar vooral ook leuk en leerzaam.  

Om u op de hoogte te houden van onze manier van werken, vindt u bij deze Hienwijzer het beleidsstuk wereldoriëntatie. Dit is 

een groeiend document, we vullen het steeds weer aan als we verder komen in de 4-jarige cyclus.  

Mocht u vragen of feedback hebben, dan horen wij dit graag.  

 

 

Gezocht 
Voor het wereldoriëntatie thema ‘’Tweede Wereld oorlog’’ (18-03-19 

t/m 10-05-2019) zijn we op zoek naar spullen voor de aankleding van 

de hal en de gangen van de school. We zijn op zoek naar o.a. 

legerkleding, camouflagenetten, plunjezakken, veldflessen, legerkisten, 

e.d. Spullen die we mogen gebruiken/lenen graag voorzien van naam 

vanaf heden meegeven inleveren bij de leerkracht. 

 
 
   Welkom  
   In groep 7 is vorige week gestart, Jeffrey van den Brink.   

   Van harte welkom bij ons op de Hien! We wensen jou een fijne schooltijd toe!   

 
 We mogen nieuwe kinderen verwelkomen in onze kleutergroep:  

    Beau Verhaaf, Kevin de Raad, Anna Hanhart, Sven Schuurman en Nadia van Schaik.  

  Van harte welkom allemaal!  

  We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons op De Hien. 

 

 
Afscheid  
We nemen afscheid van Kiki Jansen, leerling uit groep 1. Zij gaat verhuizen naar 

Maasbommel. Haar nieuwe school zal zijn basisschool St. Lambertus.  

We wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe school. 

Lieve Kiki, we zullen je missen!  
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Ouderportal Parnassys 
Inmiddels staat het ouderportaal alweer enkele maanden open.  

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders kunnen inloggen om gegevens van hun kind te bekijken. Het gaat hier 

om door de school geselecteerde gegevens zoals  bijv. gegevens m.b.t. naam-adres-woonplaats, absenties, 

uitslagen van (methodegebonden)toetsen, rapporten en e-mailadressen van onze teamleden. Het ouderportaal is een 

onderdeel van ons administratiesysteem Parnassys.  

 

Hoe komt u op het ouderportaal? 

U heeft in november 2018 een gebruikersnaam en wachtwoord 

ontvangen. Daarbij zat een instructie waarin werd uitgelegd hoe u kunt 

inloggen en gegevens van uw kind kunt bekijken. In de mail stond een 

wachtwoord, Eenmaal in het portaal kunt u het wachtwoord veranderen 

in een wachtwoord dat voor u makkelijker te onthouden is. 

Mocht u uw inloggevens kwijt zijn, dan kunt u een mail sturen naar 

Evelien Buis (e.buis@cnbdehien.nl). U ontvangt dan nieuwe inloggegevens.  

 
Op onze website, www.dehien.nl, vindt u een tabblad ouderportaal. Onderstaande informatie vindt u hier: 

 

Op onze school werken wij sinds november 2018 met het ouderportaal van Parnassys. Wij zijn hiermee gestart omdat wij een 

open en transparante communicatie naar ouders toe belangrijk vinden. 

Het ouderportaal geeft u informatie over uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alleen ouders/verzorgers van leerlingen van 

onze school hebben toegang tot dit ouderportaal. 

Via de mail hebben alle ouders een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Klik hier om in te loggen in het ouderportaal. 

Mocht u nog geen inloggegevens hebben dan kunt u deze aanvragen bij de schoolleider of administratie van onze school. 

na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren). 

Links vindt u een aantal standaard menu items: alles, nieuws, updates, activiteiten. 

Als u op de naam van uw kind klikt, dan komt u in het menu van uw kind. U vindt hier o.a. rapporten van voorgaande jaren, 

toetsresultaten, absenties, groepsinformatie en persoonlijke informatie over uw kind. 

Toetsresultaten: 

U vindt hier de toetsresultaten van de landelijke toetsen (Cito-toetsen, deze nemen we af in januari/februari en mei/juni) en 

de methodegeboden toetsen (deze nemen we gedurende het hele schooljaar af). 

Groepsinformatie: 

U vindt hier de e-mailadressen van de leerkrachten van uw kind. Tevens kunt u hier de verjaardagen van klasgenootjes van uw 

kind zien. 

Persoonlijke informatie (over…): 

Hier vindt u persoonlijke informatie over uw kind, zoals NAW-gegevens, maar ook noodnummers. 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
https://inloggen.parnassys.net/idp/?auth=eyJ4NXQjUzI1NiI6ImVNU3pzU3NFcHpnS3RQWDROblBOVjdnczZvU2E1OG9HRmJ4bTl5OFVwYXMiLCJraWQiOiJwYXJuYXNzeXNpZHAtMjAzNTEyOTYxOTgzNDE3NzM2MSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJwcm90IjoiT0FVVEgyIiwibWV0aG9kIjoicHdkIiwiY2xpZW50Ijoiay1mMXZMU3hmWWxxVTRGb3dBWGMiLCJhdXRoVGltZSI6IjIwMTgtMTEtMjBUMDk6NDA6MjEuNDg2KzAxOjAwIiwiZXhwIjoxNTQyNzA2ODIxLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7InNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCJdLCJjbGFpbXMiOlsie1wiaWRfdG9rZW5cIjp7XCJpbXBcIjpudWxsfX0iXSwicmVzcG9uc2VfdHlwZSI6WyJjb2RlIl0sInJlZGlyZWN0X3VyaSI6WyJodHRwczpcL1wvb3VkZXJzLnBhcm5hc3N5cy5uZXRcL291ZGVycG9ydGFhbFwvb2F1dGgtY2FsbGJhY2siXSwic3RhdGUiOlsiZThlMWQ2ZjViNyJdLCJjbGllbnRfaWQiOlsiay1mMXZMU3hmWWxxVTRGb3dBWGMiXX19.N6Gn2EdayOIuDaErLyx0ldMsJPKMNyKgsNlPWo1CsTAtIAyvxBcjglOk9CmypCgI6KGrzERxZD5uQTGcyrNY-IDi7iV3A31eacxSgTi9dvyUHrgdpcuvVntmhHlHZZ5c1xyGpYUa4gDhzdw1xU7GbObBGZaoVU6DokOXqfazv9_v5ns6GO5MhtFJNzQtrT5C3nPbKwtfJg3Ud4xs0ZbvjIunymxp_XCOGuAyOLRCOoUGulVml7gJxf9VTN7FywM0-S1B94fV19mMeDkfzaMbNEpHrWUzObpsB2EZ7hc6Sp8yRbpv9iu5ERcbzi-nQwmZebHdhvtlKiiWYj7-7oh3WA
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Ook de medische informatie is hier terug te vinden, zoals medicatiegebruik, allergieën en overige gegevens van zorginstanties. 

In de module persoonlijke informatie heeft u de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren en/of te wijzigen. U klikt hiervoor 

op het ‘pennetje’. Wij vragen u dringend deze informatie te controleren en up-to date te houden. 

Rechtsboven op de startpagina van het ouderportaal ziet u een symbool van een poppetje. Dit is het menu van u als 

ouder/verzorger.  Het bevat de volgende items: Profiel, facturen, school en uitloggen. 

Profiel: 

Hier kunt u uw eigen persoonlijke informatie zoals deze bij ons bekend is, inzien en wijzigen/aanpassen. 

School: 

Hier vindt u de contactgegevens van de school. 

Tot slot…            

Wellicht een overbodige opmerking. De leerkracht blijft nog steeds de bron van informatie. Contact tussen u en de leerkracht 

van uw kind kan op initiatief van de leerkracht, maar ook op dat van u. Wij vragen u om daar, ondanks allerlei andere 

informatiemiddelen zoals dit ouderportaal, gebruik van te blijven maken. 

Tip van een ouder voor andere ouders/verzorgers: Op uw smartphone kunt u de Parnassysapp downloaden. Via deze app 

komt u direct bij de algemene inlogpagina van Parnassys, wat toegang geeft tot het ouderportaal.   

  

https://ouders.parnassys.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damtoernooi 13 maart  

Afgelopen twee weken is er, in groep 5 tot en met 8, hard 

gestreden om de voorrondes van het damtoernooi op school 

te winnen. 

De winnaars zullen de school vertegenwoordigen op het 

damtoernooi van 13 maart in Ochten. Roos, Davey, Fleur, 

Menno, Mike, Anne, Mirthe en Dawit zet hem op! 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Suzan Greutink en ik ben schoolmaatschappelijk werker op de school van 

uw kind (eren).  

Als schoolmaatschappelijk werker kan ik met u mee denken over situaties waar u tegen 

aan loopt rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld bij vragen op 

gebied van school, sociale vaardigheden, de thuissituatie, boze buien of omgang met 

broertjes/zusjes of de ontwikkeling van uw kind(eren).  
 

Wanneer u niet zeker bent of u mijn ondersteuning nodig heeft, kunt u mij altijd 

benaderen. Dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken of ik u verder kan helpen of 

kan ik u adviseren waar uw wel naar toe kunt met uw vraag. 

Al is uw vraag voor uw gevoel nog zo klein, schroom vooral niet om contact op te nemen, ik denk graag met u mee!  

 

 

Wanneer kunt u een beroep op schoolmaatschappelijk werk doen? 
Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening van maximaal 5 gesprekken. 

 

 Als u vragen heeft over opvoeding zoals: 

- Mijn kind wil niet luisteren; 

- Mijn kind heeft moeite met eten en/of slapen; 

- Mijn kind zit niet lekker in zijn vel; 

- Er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik 

maak me zorgen; 

 

 Als er in de thuissituatie zich problemen voordoen 

zoals: 

- Scheiding; 

- Ruzie met ouders of andere gezinsleden; 

- Overlijden of ziekte van een dierbaar persoon; 

 

 Als uw kind problemen heeft vanuit zichzelf of in de 

schoolsituatie zoals: 

- In omgang met vriendjes/vriendinnetjes; 

- Last heeft van angsten zoals bijv. faalangst; 

- Sombere gevoelens/neerslachtigheid; 

- Concentratieproblemen; 

- Pesten of gepest worden; 

- Last van woede aanvallen; 

 

 Wat kan ik u bieden? 

- Advies en informatie; 

- Evt. bemiddeling tussen ouders en school; 

- Gesprekken over uw kind over de situatie op 

school of bij u thuis; 

- Verwijzing, indien nodig en in overleg met u 

naar specialistische hulp. 

 

Hoe kunt u mij bereiken? 

 Via de intern begeleider (Martine Banning) van de school van uw kind(eren); 

 Als u mij buiten school om wilt benaderen, kunt u me bereiken op nummer: 06 – 34000419 

 U kunt me ook via e-mail bereiken: s.greutink@sterker.nl (vermeld in uw mail altijd uw naam, telefoonnummer en de 

school waar uw kind op zit). 

 
 
 

Suzan Greutink 

mailto:s.greutink@sterker.nl
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 Gemeente Nederbetuwe wordt een ‘JOGG-gemeente’ 

1. Wat is JOGG? 

JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het 

streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te 

maken. Samen maken we de gezonde keuze steeds makkelijker! We hopen dat hierdoor steeds meer jongeren straks een 

gezond gewicht hebben.  

2. Waarom JOGG in de gemeente Neder-Betuwe? 

In Neder-Betuwe liggen de percentages voor overgewicht hoger dan landelijk. 1 op de 5 kinderen heeft overgewicht. Bij 

volwassenen is dit zelfs meer dan 50%. Door overgewicht krijgen steeds meer mensen te maken met allerlei ziekten, zoals 

diabetes en hart- en vaatziekten. 

 

3. Wat kan JOGG voor een school of peuterspeelzaal betekenen? 

Scholen en peuterspeelzalen zijn belangrijke plekken, waar kinderen/jongeren veel tijd doorbrengen en opgroeien. Voor 

scholen is de gezondheid van leerlingen ontzettend belangrijk. Gezonde leerlingen zijn fitter, minder vaak ziek en hebben meer 

zelfvertrouwen. Ook zijn de resultaten op gezonde(re) scholen vaak beter. JOGG is betrokken bij verschillende initiatieven, die 

een gezonde (school)omgeving in Nederland te stimuleren. De gemeente Neder-Betuwe, JOGG en de GGD Gelderland-Zuid 

ondersteunen samen scholen en peuterspeelzalen die werken aan gezondheid. 

 

4. Startsein van JOGG dinsdagochtend 12 maart 2019 

Het startsein van JOGG in Neder-Betuwe wordt in ‘de week van de Gezonde Jeugd’ op dinsdagochtend 12 maart gegeven. 

JOGG regisseur Joris Maier zal samen met o.a. een huisarts en burgmeester en wethouders (hard)lopend en fietsend alle 

scholen (basis en VO) en peuterspeelzalen bezoeken om het startsein van JOGG te geven. Tijdens dit bezoek wordt een cadeau 

overhandigd, dat het drinken van (kraan)water kan stimuleren. Rond 12.30 uur zal ‘het peloton’ aankomen op De Hien.  

Juf Mirjam zal samen met groep 6 activiteiten bewegend leren laten zien en hierna het cadeau in ontvangst nemen.  

 

5. JOGG en de Gezonde school aanpak 

Aan de slag met een gezonde school kan op veel manieren. Vaak gebeurt er ook al van alles! De Gezonde School thema’s 

voeding en sport & bewegen sluiten goed aan op JOGG. Elke school heeft daarin eigen wensen en behoeften. Gezonde School 

adviseur Charlotte Wouters helpt om binnen de school aan deze wensen en behoeften te werken. Denk hierbij aan het 

meedenken over lesmateriaal en opstellen van beleid. Maar ook het creëren van draagvlak en verbindingen is belangrijk, 

omdat we er samen voor gaan. 

6. Voorbeelden van JOGG thema’s 

Een school kies zelf thema’s waar draagvlak voor is en waar men mee aan de slag wil. Voorbeelden van thema’s als; fruitdagen, 

waterdrinken, gezond trakteren, schoolpleinactiviteiten, 

weerbaarheid en vaker lopend en/of fietsend naar school.  
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Week van de lentekriebels  
Wij doen dit jaar opnieuw het project ‘Week van de Lentekriebels’. Deze nationale, jaarlijks terugkerende projectweek is voor 

het speciaal- en basisonderwijs. Weerbaarheid, relaties en seksualiteit staan centraal. Dit jaar houden wij de projectweek van 

11 t/m 15 maart. Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar is het thema: Ik wil het graag weten! Dit is een breed thema 

en kan gaan over seksuele diversiteit, religie en cultuur. Iedereen is daar in uniek.  

Kinderen staan op jonge leeftijd 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 krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze 

later veel aan hebben. Ze durven bijvoorbeeld eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

 

De lessen van het project Lentekriebels zijn verdeeld over 4 

deelonderwerpen:  

 

- Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 

- Voortplanting en gezinsvorming  

- Sociale emotionele ontwikkeling  

- Seksuele weerbaarheid  

 

Wij hebben ervoor gekozen om de deelonderwerpen aan te 

bieden in een 3-jarige cyclus.  

Dit betekent dat de kinderen een deelonderwerp 2 of 3 keer aangeboden krijgt op een verschillende leeftijd:  

 

Schooljaar 2017-2018: Sociaal emotionele ontwikkeling  

Schooljaar 2018-2019:  Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, seksuele weerbaarheid  

Schooljaar 2019-2020:  Voortplanting en gezinsvorming en seksuele weerbaarheid 

 

 

Mocht u meer informatie willen lezen over de lentekriebelweek, dan is dit te vinden op: 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels 

 

 

 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels

