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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit.) 

 
Dinsdag 12 maart Ouderbijeenkomst (met 

theater) Lentekriebels 
9.15-10.45 in theaterzaal 
Samenspel Kantershof 
 
Inspectiebezoek 
Bijlmerdrie 

Vrijdag 15 maart Staking: school is dicht 

Dinsdag 19 maart  Open lessen 8.30-9.15 

18-22 maart Week van de lentekriebels 

 

Week van de lentekriebels 

In de week van 18 t/m 22 maart doet Wereldwijs zoals 

altijd mee aan de week van de Lentekriebels. 

De Week van de Lentekriebels is een nationale 

projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende 

scholen geven een week lang les over relaties en 

seksualiteit. 

 
Ook ouders en kinderen zijn enthousiast. Tijdens deze 

projectweek wordt er schoolbreed in groep 1 t/m 8 elke 

dag een les gegeven over relaties en seksualiteit.  

De lessen dragen er aan bij dat kinderen een positief 

zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het 

gebied van relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze 

thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en 

jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal 

gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en 

seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer 

dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen 

en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, 

relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming 

goed binnen alle groepen. 

De lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de 

ontwikkeling tot een persoon die: respect heeft voor 

zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en 

andermans gevoelens, wensen, opvattingen en 

mogelijkheden én die steeds beter overwogen beslissingen 

kan nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. 

Meer weten? kijk dan eens op de website 

http://www.weekvandelentekriebels.nl 

 

Op 12 maart theaterbijeenkomst over 

lentekriebels vanuit de Brede School 

 

 

 

 

Waar:  Basisschool 

Samenspel - Kantershof 636 

Tijd: 9.15-10.45 ( inloop is om 

9.00) 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/


Ouderbijeenkomst  met theater “Opgroeien met liefde” 

Liefde, respect, en weerbaarheid zijn thuis natuurlijk net zo 

belangrijk als op school. Als ouder wil je graag je kind zo 

goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Ook als het 

om liefde en relaties gaat! Hoe maak je je kind weerbaar? 

Weet je kind genoeg over veranderingen in de puberteit? 

Wat kun je nou wanneer vertellen, en hoe dan? Hoe ga je 

om met lastige vragen? Dit komt allemaal aan bod bij de 

speciale ouderbijeenkomst met theater. U krijgt handige 

tips, en de acteurs krijgen u gegarandeerd  aan het lachen! 

U bent van harte uitgenodigd! 

Staking 15 maart 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, zijn 

Wereldwijs en Bijlmerdrie op 15 maart dicht. 

De stakingsbereidheid is hoog onder ons personeel en 

daarom sluiten beide scholen vrijdag 15 maart. 

Hieronder een mooi alternatief voor de opvang van uw 

kind: 

 

 

 

 

Formatieve assessment in groep 5 en het 

nieuwe IPC thema: Woon jij hier in de 

buurt 

 

 

 

19 maart OPEN LESSEN!!! 

Kom gerust weer kijken en luisteren. Zo komt u te 

weten hoe we les geven en wat uw kind leert en 

hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Van 8.30- 

(ongeveer)9.15 



 

 

Taalvorming 

 

 

 

Nieuwe groep 2 met juf Renee  

Vanaf 11 maart start onze 15de groep. We hebben 

een nieuwe groep 2 samengesteld uit de drie 

onderbouwgroepen omdat die enorm groot aan 

het worden waren. We zijn heel erg blij dat juf 

Renee deze groep les gaat geven. Juf Renee heeft 

haar LIO ( leraar in  opleiding) afgerond in groep 3 

en ze is er helemaal klaar voor en heeft er zin in! 

Complimenten over de nieuwe 

rapporten 

De meeste oudergesprekken zijn achter de rug en 

we hebben veel complimenten gekregen over 

onze nieuwe rapporten. Wel even wennen maar 

goed passend waarmee we op school bezig zijn. 

Leuk om te horen! 


