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Week van de lentekriebels
Volgende week besteden we op de Beemden in alle groepen aandacht aan de week van de
lentekriebels. Dit is een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs over relaties en seksualiteit. We
geven lessen rondom het thema relationele en seksuele vorming, daarnaast is er een vragenbox waar
kinderen vragen rondom dit thema kunnen stellen.
De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op jonge leeftijd. In elke leeftijdsfase verandert het
gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. Hoe je daar als ouder mee om gaat,
heeft invloed op de ontwikkeling van je kind. Zijn onderwerpen thuis taboe? Of praat je uit jezelf met
je kind over hoe je met respectvol met elkaar omgaat, verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en
verschillende voorkeuren? En wat voor voorbeeld ben jij, wat ziet en hoort je kind van jou?
Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en leren hoe
je gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school belangrijk. Juist ook op
de basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen lichamelijk en emotioneel erg
veranderen. Door relationele en seksuele vorming leren kinderen praten over relaties en seksualiteit,
hun wensen en grenzen aanvoelen en aangeven en weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet
doen. Door goed voorbereid te zijn beginnen jongeren vaak juist later met seks, wanneer ze er echt
aan toe zijn.
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd
seksueel verantwoorde keuzes te maken.

Nieuwe buren: Helicon Boxtel
Vanaf aanstaande maandag krijgen we tijdelijk nieuwe buren in ons gebouw. In het gedeelte waar
voorheen de Maremak zat zal het Helicon MBO Boxtel lessen gaan verzorgen. Zij mogen weer fysiek les
gaan geven waarbij hun studenten onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Daardoor kunnen er
minder studenten in een lokaal en hebben ze extra ruimte nodig. Onderling hebben we goede
afspraken gemaakt voor een veilige samenwerking. Er zal geen contact zijn tussen onze leerlingen en
de studenten van het Helicon. In de bijlage vindt u een flyer met meer informatie. Op de flyer vindt u
ook contactgegevens.
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Schoolfotograaf
Volgende week donderdag 25 maart komt de schoolfotograaf langs op de Beemden.
Vanwege de coronamaatregelen zal dit anders verlopen dan normaal. Met de fotograaf zijn er
afspraken gemaakt waardoor de schoolfoto’s veilig en verantwoord kunnen worden gemaakt. De
groepen zullen één voor één aan de beurt komen. Dit zodat ze in hun eigen bubbel kunnen blijven. Er
zullen geen hulpouders aanwezig zijn. We willen er zo voor zorgen dat het volledig veilig is.
Van iedere leerling worden individuele foto’s gemaakt en er wordt een groepsfoto gemaakt. Helaas
zijn broertjes-zusjes foto’s niet mogelijk vanwege de bubbels.
Met de schoolfotograaf is afgesproken dat wanneer een hele klas in quarantaine zit, zij op een andere
datum langskomen om alsnog foto’s van deze groep te maken. Voor individuele kinderen die afwezig
zijn kunnen ze helaas niet terugkomen. Vanwege de bijzondere situatie zit de schoolfotograaf tot aan
de zomervakantie helemaal vol en zijn er geen andere opties. Omdat we het toch belangrijk vinden dat
er schoolfoto’s gemaakt worden dit jaar gaan we het op deze manier doen.

Studiedag vrijdag 2 april
Op vrijdag 2 april is er een studiedag gepland waarop alle kinderen vrij zijn.
Met het team besteden we die dag aan het verbeteren van ons onderwijs.
Zo gaan we onder andere aan de slag met het vormgeven van thematisch onderwijs bij
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. In de maanden tot de zomervakantie gaan we daar
in alle groepen mee aan de slag. U zult daar nog verder over geïnformeerd worden.

Foto impressie

Thema verkiezingen groep 8

Thema sprookjes in de kleutergroepen

