
 
Jaargang 22 Schooljaar 2020-2021 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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1 maart 2021 Studiemiddag schoolteam (school uit om 

11.45 uur) 

15 t/m 19 maart Week van de lentekriebels 

1 april 2021 Studiemiddag schoolteam (school uit om 

11.45 uur) 

2 april 2021 Goede vrijdag (geen school) 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 7 
Week van de Lentekriebels 
In de week van 15 t/m 19 maart is weer de landelijke week van de 
lentekriebels. In deze week zal er in de klassen aandacht besteed 
worden aan het thema weerbaarheid, relaties en seksualiteit.   
 
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, 
al voordat ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vra-
gen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen rela-
tionele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en onder-
steunt kinderen met het geven van juiste informatie en het leren 
van vaardigheden. Kinderen raken zo vertrouwd met de onderwer-
pen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze wor-
den zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren 
dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.  
 
De lessen van week van de Lentekriebels sluiten aan bij de ontwik-

kelingsfase en leeftijd van de kin-
deren en zijn onderdeel van het pro-
gramma “sociale veiligheid en wel-
bevinden” op Kinderboom. 

Alle jarigen 
in Maart 

wensen wij 
een hele fijne 

dag toe 

Cito toetsen 
Komende weken worden in de groepen 3 t/m 8 Cito toetsen afge-
nomen. Vanwege de schoolsluiting zijn deze in januari niet doorge-
gaan. Er wordt getoetst op de basisvakken rekenen, begrijpend le-
zen, spelling en woordenschat. 
Deze informatie zal ons helpen op de ontwikkeling van iedere leer-
ling goed in beeld te brengen zodat we goed aan kunnen sluiten bij 
de onderwijsbehoefte. 



 

 

2 

 

Buurtgezinnen 

Buurtgezinne– Opvoeden doen we samen! 

Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in uw gezin en worden 
steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het 
niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. 
Moedig als u dan om hulp durft te vragen.  
Wat is Buurtgezinnen?  
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente Loon op Zand. Gezinnen die het, tijde-
lijk, zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de 
buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
even ontlast. Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en 
eraan bijdragen dat kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.  
Hoe werkt het?  
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de coördinator, Maaike Haan. Samen met 
haar worden er afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een weke-
lijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is bij iedere 
vraag en kind weer anders.  
Door wie?  
Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan een 
gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen 
en stellen zonder kinderen zijn van harte welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat 
steunouders ervaring hebben met kinderen.  
Meer informatie en aanmelden je leest er alles over op www.buurtgezinnen.nl of neem con-
tact op met Maaike Haan - Mobiel 06 51312210 - Email maaike@buurtgezinnen.nl 
 
Volg en deel ons op 

   
 
 
Buurtgezinnen – van gezinnen voor gezinnen  
Buurtgezinnen Commercial Social media - YouTube  

https://www.buurtgezinnen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=i2p7cxY0gvQ&feature=youtu.be

