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Ter herinnering:
 Heeft u al ingeschreven voor de oudergesprekken?
 Vrijdag 15 maart is de school gesloten i.v.m. staking
Week van de lentekriebels
Van 18 t/m 22 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 ‘Ik wil het graag weten’.
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.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit van
hun ouders krijgen (school staat op de tweede plaats).
Onderstaande tips (vanuit
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/ouders) kunnen
wellicht helpen het gesprek aan te gaan.
 Lees de tips om met je kind in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit
 Negen redenen om thuis seksuele voorlichting te geven.
 Bekijk dit filmpje, waarin jongeren iets vertellen over hun seksuele opvoeding
thuis, en wat ze daar goed en minder goed aan vonden.
 Meer informatie vinden ouders op opvoeden.nl
 Het is niet altijd gemakkelijk om over seksualiteit met kinderen te praten. Zie in
deze video hoe andere ouders ermee worstelen
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Koffiemomentje
Bij de werkgroep Ouderbetrokkenheid rijst ons de vraag hoe kunnen we ouders en
school steeds dichter naar elkaar toe laten komen? Zodat beide partijen weten wat
we aan elkaar hebben en weten waar we terecht kunnen met vragen, ideeën of
problemen.
Een stap in die richting willen we gaan maken door 1 x in de maand op woensdagen of vrijdagochtend om 8:30 in de koffiekamer een koffiemomentje te doen.
In de nieuwsbrief die iedere maand verschijnt zal het onderwerp voor gespreksstof
worden gegeven wat vanuit u of leerkrachten aangedragen wordt.
De aftrap zal zijn op:
Woensdag 27 Maart om 8:30
Onderwerp: Ouderbetrokkenheid!
We hopen jullie te mogen begroeten.
Werkgroep Ouderbetrokkenheid
Koningsspelen 2019 hulp gezocht!
Ook dit jaar organiseren de combinatiefunctionarissen sport in
samenwerking met de gemeente Dongen, de basisscholen en
sportverenigingen de inmiddels jaarlijks terugkerende Koningsspelen.
Dit jaar nemen alle 11 de basisscholen uit de gemeente Dongen deel
aan de Koningsspelen, wat neerkomt op meer dan 1800 leerlingen van
het basisonderwijs.
De activiteiten worden vooral begeleid door leerlingen van het
Cambreurcollege & ROC, afdeling sport & bewegen. Daarnaast helpen
er ook veel docenten, ouders en andere vrijwilligers mee.
Wilt u tijdens de Koningsspelen een groep kinderen begeleiden, dan kunt u zich
opgeven door een e-mail te sturen aan de leerkracht van uw kind. We hopen dat het
weer net zo’n geslaagd evenement gaat worden als voorgaande jaren!
Meer informatie over de Koningsspelen, zoals tijden, locaties en groepen volgt begin
april.
Inschrijving avond4daagse
Dit jaar vindt de avond4daagse plaats van 21 t/m 24 mei.
Inschrijvingen zijn geopend vanaf 1 februari en sluit op 22 april (2e paasdag). Na
deze datum is het niet meer mogelijk om in schoolverband in te schrijven.
Inschrijven doet u op de site van de avond4daagse. Je kan je voor de volgende
afstanden inschrijven: 3.5km, 5km, 10km.
Let op! Alle ouders die mee lopen moeten ingeschreven staan. Het is voor de
veiligheid van de deelnemers van belang dat bij de organisatie bekend is wie er mee
lopen. Daarnaast willen we vanuit school aangeven dat we voldoende begeleiders
nodig hebben die met de wandelgroepen meelopen, dus geef u ook hiervoor op!
Wij wensen u alvast veel wandelplezier!
Team avond4daagse OR, Hans en Maarten

Nieuws vanuit de Ouderraad!!! Op zoek naar jou!
Ben jij een enthousiaste ouder/verzorger die altijd zin heeft in het organiseren van
een feestje en daar wat tijd voor vrij wil maken in je drukke agenda?
Dan is de OR op zoek naar JOU!!!
Ook dit jaar is de ouderraad alweer meerdere malen
bijeengekomen onder het genot van een gezellig hapje
en drankje om de leuke feestelijke activiteiten samen
met de eventmanagers (juf Maud & meester Matthieu)
te organiseren. Zo was de aankomst van de Sint een
groot spektakel en kerst met een echte Pasion;
fantastisch!
Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je wat
meer betrokken zijn, meld je dan nu aan op
or.anspach@pcpomiddenbrabant.nl
De feestelijke groeten van de Ouderraad

Voorjaar in de webwinkel groep 7
Groep 7 is weer vol enthousiasme van start gegaan met hun eigen webwinkel.
Kinderen leren op allerlei manieren hoe het is om een eigen onderneming op te
zetten en te runnen.
In de winter zijn weer een aantal FLIPEEZ mutsen verkocht, maar nu gaat de groep
zich richten op nieuwe producten en op het voorjaar!
Vanaf vandaag zijn er in de webshop zogenaamde zaaimatjes te koop met
keukenkruiden. Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Neem snel een kijkje in de
winkel op: www.shoptotdetop.nl

Bibliotheek Dongen
Theek 5 Dongen is genomineerd voor Beste Bibliotheek van
Nederland. Jij wilt toch ook dat de Beste Bibliotheek van
Nederland in Dongen staat?
Ga naar www.theek5.nl/bestebibliotheek en stem! Stemmen
kan ook via de stemboxen in De Cammeleur en op diverse
andere locaties in Dongen. Jouw stem is de sleutel tot ons
succes.

