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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, https://www.obs-
wereldwijs.nl/activiteitenkalender/ 
 als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer 
informatie over de activiteit 
 

15-19 maart Week van de lentekriebels 

Dinsdag 16 maart  Koffie met…. over het 
volgen van culturele 
competenties bij uw kind 

Vrijdag 19 maart Gewone lesdag: studiedag 
gaat NIET door! 

 

Terugblik studieweek: 

In de vorige nieuwsbrief stond al beschreven wat we 

allemaal gingen doen in onze studie/werkweek. Dat is 

allemaal goed gelukt en we zijn als team weer volop 

in the flow om voor uw kinderen het juiste aanbod te 

geven. Dat doen we naar aanleiding van onze 

analyses en observaties maar ook door nieuwe input 

die we hebben gekregen op het gebied van het 

volgen van de culturele competenties en cognitieve 

functies ( de bouwstenen van het denken). Over dit 

laatste onderwerp is er een koffie met … op 15 april.  

 

 

Week van de lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een landelijke 

themaweek en gaat vooral over liefde en 

vriendschap: een respectvolle omgang met elkaar. 

Deze week vindt altijd plaats wanneer de lente 

begint, omdat dan de bloemen weer beginnen te 

bloeien en er weer jonge dieren geboren worden. We 

krijgen lentekriebels in onze buik en raken vertederd 

door de prachtige ontwikkelingen in de natuur! 

In elke klas wordt er elke dag een les gegeven uit het 

bijbehorende lespakket. De lessen kunnen gaan 

over vriendjes maken, verschillen en 

overeenkomsten tussen jongens en meisjes, grenzen 

aangeven en elkaars grenzen respecteren, en 

ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot de 

veranderingen die plaatsvinden in de 

puberteit. Kinderen zijn daar zelf natuurlijk heel 

nieuwsgierig naar! 

 

De lessen passen bij de belevingswereld van de 

kinderen, en zijn bedoeld om kinderen een stevige 

basis te geven in zelfvertrouwen en een positief 

zelfbeeld. Elk kind is immers uniek en mag er zijn! Een 

belangrijk thema daarin is weerbaarheid: kunnen 

opkomen voor jezelf. Elk kind moet weten dat 

niemand zomaar aan zijn of haar lichaam mag komen 

als het kind dat niet wil. Daarnaast is het belangrijk 

dat kinderen weten en kunnen aangeven wat wél 

oké is. Zo worden kinderen weerbaar! 

 

https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/


Wij vinden dit thema als school erg belangrijk. 

Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames, internet 

en andere media gemakkelijk een verdraaid en 

onrealistisch beeld van liefde en relaties, wat 

niet klopt met de werkelijkheid. Met de lessen in de 

Week van de Lentekriebels ( gemaakt door de GGD) 

kunnen we daar de feiten tegenoverzetten, vanuit 

een positieve blik. Zo krijgen we een prettige sfeer, 

zowel in de klas als daarbuiten, waarin iedereen 

zichzelf mag zijn! 

 

Overigens is het aanbieden van deze lesstof een 

verplichting voor het basisonderwijs.  

Al onze leerkrachten zijn hier apart voor geschoold. In 

de afgelopen studie/werkweek zijn alle nieuwe 

leerkrachten hier ook nog in geschoold. 

  

EU-Schoolfruit 2020-2021 wordt 

verlengd 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma loopt 

normaal gesproken van half november tot half april. 

Door de lockdown hebben deelnemende scholen 5 

weken geen EU-Schoolfruit- en groente ontvangen. 

Om deze reden wordt het programma uitgebreid met 

5 extra weken. 

Het programma wordt verlengd van half april t/m de 

week van 31 mei (week 22).  

 

 

Juf Eva heeft een zoon! 

 

Otto is op 23 februari geboren en alles is goed 

gegaan. Van harte gefeliciteerd! 

 

Koffie met…16 maart over de culturele 

competenties. 

Al meer dan 70 ouders hebben zich via de Parro 

agenda aangemeld voor de twee zoom meetings.  

Toch nog vergeten?  U kunt zich aanmelden t/m 14 

maart. Op 15 maart krijgt u de link toegestuurd.  

 

 

 



 

 

 

Het trainen van de cognitieve functies! 

Als u wilt weten hoe je de bouwstenen van het 

denken (cognitieve functies) kunt trainen door het 

doen van spelletjes als Set, Vlotte Geesten, Speed 

Cups, Rush Hour of Twister, doe dan mee met de 

koffie met…. Paula, over cognitieve functies op 15 

april! 

 

Maar eerst nog even naar die van 16 maart over 

culturele competenties  komen luisteren… 

 

 

 

 



Nieuwe thema’s zijn gestart! 

In alle groepen is deze week gestart met een nieuw 

thema. 

In de onderbouw is het thema: kriebelbeestjes

 

Tijdens de studieweek heeft de onderbouw onder 

andere een scholing gevolgd over het 

ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw. We 

hebben gefocust op het inrichten van een rijke 

speelleeromgeving in onze lokalen. Een lokaal waar 

ontwikkeling door spelen en spel in uitdagende 

hoeken, stimulerende materialen en aantrekkelijk 

aangeklede muren centraal staat. Doordat ouders 

momenteel de groep van hun kind niet kunnen 

zien, zullen de leerkracht van groep 1/2 u 

binnenkort via Parro uitnodigen voor een 

zoommeeting waarin de leerkracht u hier wat meer 

over zal laten zien en vertellen vanuit ons nieuwe 

thema ”Kriebelbeestjes”. 

 

 

In de groepen 3 is het thema:  (afhaal)restaurant 

 

 

 



In de groepen 4 is het thema: muziek 

 

In de groepen 5-8 is het thema: het bouwen van een 

eigen dorp. 

 

Wandelen door de 

buurt om de buurt 

te verkennen en 

gebouwen te 

bekijken! 

 

 

 

 

 

 

Gymzaal op het schoolplein=stemlokaal 

Volgende week zijn zoals u weet de verkiezingen. 

De gymzaal wordt dit keer ingericht als stemlokaal. 

Daardoor kunnen we geen gebruik maken van de 

gymzaal en zal er vooral buiten gegymd worden als 

het weer het toelaat. 

Daarnaast worden er dranghekken geplaatst voor een 

gestructureerde toegang tot de het 

stemlokaal/gymzaal.  We zijn nog in overleg met de 

gemeente hoe we een en ander Corona proof 

moeten vormgeven.  

 

 

 

 

 


