
 

 

Nieuwsbrief nr. 14 Datum: 5 maart 2020 
 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

 
Afgelopen dinsdag hebben we de kinderen die meegelopen hebben met de 
kinderoptocht in het zonnetje gezet. Onder het genot van een feestelijk 
drankje en koekje hebben we hen gefeliciteerd met de publieksprijs die ze 
hebben behaald. De enorme beker heeft een mooi plekje gekregen in de 
school, hier mogen we het komende jaar van genieten. Nogmaals gefeliciteerd 
en een groot dankjewel voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s die dit 
mogelijk hebben gemaakt.  
 

Volgende week woensdag 11 maart is er weer een koffieochtend. Cor en Peggy zullen 
beiden aanwezig zijn bij deze koffieochtend om met u te praten over het wel en wee op de 
BVM. U bent van harte welkom van 8.30 tot 9.30 uur voor een bakje 
koffie of thee. 
 
Op donderdag 12 maart staat een poetsavond gepland. Komt u ook 
meehelpen? We willen de klassen graag een extra schoonmaakbeurt 
geven en daarbij zijn extra handen van harte welkom. We willen om 
19.00 uur beginnen en natuurlijk zorgen wij voor iets lekkers bij de 
koffie/thee. 
 
Woensdag 18 maart is het nationale Daltondag. Op de BVM besteden we hier aandacht aan 
door de deuren open te zetten en papa’s en mama’s uit te nodigen om een kijkje te komen 
nemen in de klassen. Ook nieuwe ouders zijn van harte welkom.  
 
Om alvast in uw agenda te noteren: Meneer Fred neemt op vrijdag 24 april afscheid om te 
gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. We vieren dit ‘s middags met alle leerlingen. 
De leerlingen van groep 1 en 2 zijn altijd vrij op de vrijdagmiddagen, maar zijn deze vrijdag 
van harte welkom om het afscheid van meneer Fred mee te vieren.  
 
Verder wijs ik u nog op een aantal bijlagen bij deze nieuwsbrief: budgetcafé, kledingbeurs, 
hulp bij aangifte inkomensbelasting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peggy Kerremans 
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De komende weken .... 
 
 
10 maart leerlingenraad 
11 maart koffieochtend 
11 maart voetbal groep 7-8 
12 maart Poetsavond 
16 maart start week van de lentekriebels 
18 maart Nationale Daltondag 

Open ochtend  
 
 
 
 

Week van de lentekriebels - 16 t/m 20 maart 2020 
 
Dit jaar doen we mee aan de week van de lentekriebels. Dit jaar is deze week gepland van 
16 t.m 20 maart, wij zullen de lessen van de lentekriebels spreiden over twee weken. We 
zullen het project ‘kriebels in je buik’ hiervoor gebruiken (zie bijlage). Scholen zijn verplicht 
om te werken volgens de kerndoelen van het basisonderwijs, door mee te doen aan de week 
van de lentekriebels voldoen we hieraan.  

Wat is de Week van de Lentekriebels? 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs 
een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een 
thema centraal. Dit jaar is dat het thema "Seksuele vorming geven is een feestje!”  Een 
feestje dat we met deze Week al 15 jaar vieren! En met goede relationele en seksuele 
voorlichting, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van seks, wordt seks later 
ook een feestje. Met dit thema willen we laten zien waarom het zo belangrijk is en wat het 
scholen, ouders en leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden. 
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Doel en meerwaarde van deze week 
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. Onderzoek laat zien dat als 
op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later 
beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. 
 
 
 

Schoolreis 
Op 12 mei gaan we weer met de hele school op schoolreis. Om de voorpret alvast te 
verhogen gaan we vertellen waar we naartoe gaan. We gaan naar ……  

 
 

Flessenactie 
 
Op 4 juni 2020 stapt juf Sascha op mijn fiets en gaat ze de 
Alp d'Huez beklimmen met als doel: geld inzamelen voor 
het KWF-fonds. 
Heel spannend, maar ook een ultieme uitdaging. Juf 
Sascha heeft al een sporttest en heel wat trainingsuren op 
zitten en ze ziet de beklimming met vertrouwen tegemoet! 
 
Met school willen wij ook een actie houden om Juf Sascha 
te sponsoren. We willen daarom een flessenactie houden, 
lege statiegeldflessen zijn daarom vanaf nu van harte 
welkom op school. In de aula zal een krat komen te staan 
waar de flessen in verzameld worden.  
 
Mede namens Juf Sascha alvast bedankt voor uw bijdrage.  
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Invallen op school 
 
Ook wij hebben af en toe te maken met een afwezige 
leerkracht. Zoals u weet, is het vinden van een 
geschikte invaller een groot probleem, ook bij ons. We 
zijn afhankelijk van de invalpool van Nuwelijn en de 
beschikbare mensen. We zullen u regelmatig 
informeren over hoe we in de afgelopen periode de 
inval hebben geregeld. Dit doen we om ook u een beeld 
te geven van de personeelstekorten in het onderwijs. 
 
 
Lesgeven iets voor u? 
Het kan natuurlijk zijn dat ook u een lesbevoegdheid heeft of een diploma als 
onderwijsassistent. Incidenteel zou u ons en de kinderen uit de brand kunnen helpen als wij 
geen invaller kunnen vinden. Mocht u dit willen dan kunt u nader contact met 
ondergetekende opnemen via c.diepstraten@nuwelijn.nl. Ik bespreek dan graag met u de 
mogelijkheden. 
 
Samen blijven we dan zorgen voor goed onderwijs aan uw en onze kinderen. 
Heel erg bedankt. 
 
Cor Diepstraten 
(directeur scholengroep Rijen) 
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