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Lentekriebels 
In het programma De Luizenmoeder kwam het aan de orde en op veel scholen in 

Nederland werken ze er al mee: Het project Lentekriebels.  
Ook op onze school gaan we van 19 t/m 23 maart werken met dit project. De Week van 
de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele 

week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. 
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. Het is 
belangrijk om al op jonge leeftijd in gesprek te gaan. Kinderen staan hier dan nog open 

voor. Vanaf de puberteit wordt dit minder. Bereid kinderen goed voor op de 
veranderingen die plaatsvinden tijdens de puberteit. U hoeft er niet bang voor te zijn 
dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie. Ze onthouden namelijk alleen wat 

zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn. 
 

Welke informatie kunt u op welke leeftijd het beste geven? 
 
Hierover gaat iemand van de GGD met u in gesprek. Op donderdagavond 15 maart a.s. 

houden wij een algemene ouderavond met als thema het project Lentekriebels. We 
willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan deze avond die gehouden zal worden in 

de aula van onze school van 20.00 – 22.00 uur. 

Bereikbaarheid leerkrachten 
Met de komst van het continurooster is er na school meer tijd gekomen voor de 
leerkrachten. Na een gezamenlijk moment in de personeelskamer gaat iedereen om 
14.45 uur aan de slag voor de groep, de werkgroepen of zichzelf. Dit is ook het tijdstip 

waarop eventuele gesprekken met ouders plaats kunnen vinden. We zijn echter tot 
uiterlijk half 5 beschikbaar. Het best kunt u een mailtje sturen aan de betreffende 

leerkracht en een afspraak maken. 
Versiergroep

Onze school wordt elk schooljaar een paar keer volledig versierd in het thema van dat 

moment. Hier zijn zo’n 15 vrijwilligers actief bij betrokken. Heeft u zin om volgend jaar 
een paar keer te helpen, geeft u zich dan even op bij Ruth. 

Simone van de Wiel is de coördinator van deze groep, zij stuurt appjes wanneer er weer 
versierd gaat worden, vraagt mensen bij elkaar en bekijkt of er voldoende materiaal is. 
Simone gaat echter stoppen omdat ook haar zoon van school gaat. Bent u iemand die 

deze coördinerende rol wil overnemen dan horen we het graag! Een mailtje is voldoende 
of loop even binnen bij Ruth. 

Continurooster  
In de eerste enquête over het continurooster heeft u als ouders aangegeven dat het fijn 

zou zijn als de melk etc. koel gezet kan worden. Deze mogelijkheid is er doordat we 
extra koelkasten hebben aangeschaft. Bespreekt u dit met uw kinderen?  
 



 
 

 

 

Gevonden voorwerpen  
De bakken met gevonden voorwerpen raken langzaamaan weer vol. Tijdens de 
oudergesprekken zullen de spullen in de zaal uitgestald worden. Kijkt u even of er wat 

van uw kinderen bij zit? 

Fides: de Domino 
In de groepen gebruiken wij sinds vorig jaar de symbolen van Fides om de kinderen 
handvatten mee te geven. Handvatten om goed om te gaan met zichzelf en de ander. 

Handvatten om ze te helpen met zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden. 
Een onderdeel daarvan is de Domino.  
De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met 

voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter je niet mee te laten voeren 
maar om ‘er uit te stappen’.  

 

 
Informatie van BVL-werkgroep 

Op voeten en fietsen naar school 

In februari is er weer een telling van “Op voeten en fietsen naar school” geweest. De 
bekers zijn deze keer gewonnen door groep 1/2a, 5a en 6b. 

In de week van 26 maart gaat de grote actie van “Op voeten en fietsen naar school” 
weer van start. Tijdens deze actieperiode worden de kinderen gestimuleerd om zoveel 

mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. Op de step of met skeelers mag 
natuurlijk ook.  
Tijdens deze periode wordt er per groep bijgehouden hoeveel kinderen uit de klas op de 

fiets of te voet zijn. De klas die het meest lopend of fietsend naar school is gekomen, 
krijgt op vrijdag 13 april een leuke prijs! 
 

OK-actie 

Om de veiligheid rondom de school gewaarborgd te houden, vinden we het belangrijk 
om hier alert op te zijn en te blijven. Binnenkort houden we weer een OK-actie, waarbij 

kinderen van groep 8 de werkgroep ondersteunen. Zij letten op het juist parkeren van 
auto’s en fietsen, het gebruik maken van de zoen- en zoefstrook, gele voetstapjes enz. 
 

Nieuwe verkeersouder 

Sinds een paar maanden hebben we een nieuwe verkeersouder die onze werkgroep is 
komen versterken, Kirsten de Reuver. Welkom! Ingrid v.d. Boom doet langzaamaan een 
stapje terug, maar is dit schooljaar nog wel betrokken. Na een jarenlange inzet in deze 

werkgroep zal dit haar laatste jaar zijn.    

 

 

 

 

 



 
 

 
Tien tips voor het 10-minuten gesprek 

Het 10-minuten gesprek is een moment waarop u kort en krachtig met de leerkracht kunt 

praten. Maar hoe moet dat eigenlijk? Hoe vult u de tijd nuttig in als er niets te bespreken valt? 

Hoe voorkomt u conflicten als er problemen zijn? En hoe bereikt u uiteindelijk wat u wilt? 

 

Als er een probleem is, dan is 10 minuten meestal niet voldoende. In dat geval moet u een 

afspraak maken voor een langer gesprek.  

Veel kinderen zijn op school een beetje anders dan thuis. Het is goed om dit soort ervaringen uit 

te wisselen.  

 

Als er problemen zijn, pas dan op dat u zich niet tegenover de leerkracht of school opstelt, maar 

ernaast. U bent met elkaar in gesprek met één doel: het welbevinden en de prestaties van uw 

kind te verbeteren. Daarin moet u samenwerken en dat kan alleen op basis van wederzijds 

respect. 

 

Tips: 

1. Bedenk van te voren wat u wilt bespreken.  

2. Probeer niet teveel aan de orde te stellen in één gesprek. Als u veel vragen heeft of er zijn 

problemen beperk u dan tot het bespreken van één onderwerp en stel gezamenlijk vast 

dat het nodig is om een vervolgafspraak te maken. 

3. Begin met het vertrouwen dat de leerkracht náást u staat in de begeleiding van uw kind 

en niet tegenover u. Ga er dus niet vanuit dat de leerkracht u uithoort als hij u een vraag 

stelt over hoe het thuis gaat maar vraag liever waarom hij dat wil weten. 

4. Maak de leerkracht tot uw bondgenoot als het gaat om uw kind. Bedenk dat u als ouder 

eindverantwoordelijk bent over de opvoeding maar zie de school daarnáást als expert, als 

het gaat om school. Geef de school het vertrouwen dat zij eventuele problemen met uw 

kind op school op een goede manier willen oplossen, ook al lukt dat niet.  

5. Probeer koste wat kost uit de sfeer van verwijten te blijven. Zodra u uw eigen zorgen over 

uw kind gaat uiten in de vorm van kritiek op de leerkracht, of in de vorm van verwijten, 

dan verliest u de leerkracht als partner die met u wil samenwerken. Daarvan is vooral uw 

kind de dupe. 

6. Voorkom discussie over de opvoeding thuis. Een leerkracht die een slechtnieuwsgesprek 

moet voeren vindt dat zelf ook moeilijk. Zodra u het gevoel heeft dat de leerkracht zich 

gaat bemoeien met de opvoeding thuis, probeer dat dan te vertalen naar een probleem 

op school.  

7. Erken het probleem (als dat er is). Uw loyaliteit ligt bij uw kind, dat is heel natuurlijk. Een 

leerkracht weet dat ook en houdt daar rekening mee. Het is niet leuk om te horen dat het 

niet goed gaat met uw kind maar probeer uw aandacht te richten op de leerkracht: hij of 

zij heeft een probleem en wil dat met u oplossen, daarom praat hij er met u over. 

8. Ga nooit op hoge toon eisen stellen maar kies de zachte weg van de overtuiging. Daarmee 

bereikt u echt veel meer. Het kan zijn dat u als ouder vindt dat er iets aan de hand is met 

uw kind en dat de school daar niet goed op reageert. Begin dan niet met het stellen van 

eisen want dan verliest u het bondgenootschap van de school. 

9. Als er tijdens het gesprek afspraken gemaakt zijn zet die dan voor uzelf op papier. Spreek 

af wie er een verslag maakt, u of de school en gebruik dat verslag om later terug te 

kunnen komen op de gemaakte afspraken. Dat kan een volgend gesprek effectief sturen. 

 


