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De ouderavond vindt plaats op dinsdagavond 3 april vanaf 20.00u op school en
wordt gehouden in samenwerking met Sterk Huis.
De avond is gericht op ouders met kinderen in de bovenbouw (ongeveer vanaf groep
6). Uiteraard zijn alle ouders die geïnteresseerd zijn in het thema welkom.
Week van de lentekriebels
Van 19 t/m 23 maart is het weer de week van de lentekriebels. Dit 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 Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en
gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook
over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
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.
Iedere groep krijgt dagelijks minimaal één les per dag over relaties en seksualiteit
(veelal uit het lespakket kriebels in je buik) of doet een andere activiteit zoals
gedichten maken, knutselen, tekenen etc.
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis erover in
gesprek te gaan. Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te
hebben wordt het voor kinderen normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat
ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste
kennis en informatie mee.
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website. Hier vindt u
bovenstaande informatie ook terug.
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders

