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Het is lente. En alhoewel het weer nog niet altijd even vrolijk is, is het bij het in- en 

uitgaan van de school al weer lekker licht en kunnen we ons gaan verheugen op 

enkele activiteiten die passen bij dit seizoen, zoals het schoolvoetbaltoernooi, het 

Paasontbijt en de Koningsspelen. 

 

Pasen is een belangrijk christelijke feest wat we op onze school vieren. We vieren deze 

dag dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan na Zijn kruisiging. 

Tijdens het Paasontbijt zal aandacht aan dit feest worden geschonken. 

 

Let u er op, zoals u in de agenda ook kunt lezen, dat er ditmaal 

óók een margedag aan de paasvakantie vast zit? 6 april, 

donderdag, zijn alle kinderen van het IKC vrij. Er is geen school 

en ook geen peuterspeelzaal. Op deze margedag gaan we 

met het hele personeel van onze stichting, de VCOG, een 

grote studiedag houden in Martini Plaza.  

 

Ik wens u alvast fijne en goede, betekenisvolle paasdagen! 

 

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

4 april: paasontbijt 

5 april: schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 

6 april: margedag – alle leerlingen van school én PSZ zijn vrij 

7-10 april: paasvakantie 

18-19 april: IEP eindtoets voor groep 8 

21 april: Koningsspelen (sportdag) 

21 april: uitgave Infoblad 9 

Beste ouders en verzorgers,  
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__________________________________________________________________________________________ 

Herhaalde oproep: een coördinator VSD gezocht! 

 

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen vanaf dit jaar regelmatig meedoen met gratis 

activiteiten na schooltijd. Vanuit de zogenoemde Verlengde Schooldag (VSD) bieden 

verschillende organisaties activiteiten aan: zang en dans, kunst, buitenactiviteiten, sport en 

spel, creatieve activiteiten, enz.  

 

Over enkele weken start weer een nieuw blok met twee nieuwe activiteiten. U hoort hier 

binnenkort meer over.  

Ik ben op zoek naar een ouder die de coördinatie van de VSD op zich zou willen nemen. Hier 

staat een vergoeding tegenover. De coördinator: 

 

- Woont de vergaderingen van de werkgroep VSD bij 

- Stelt ongeveer 5x per jaar de nieuwe activiteiten samen uit het centrale aanbod 

- Promoot de nieuwe activiteiten bij leerlingen en ouders 

- Beheert de website voor aanmeldingen 

- Is aanwezig bij de start van een activiteit met wat eten en drinken voor de deelnemers 

 

Heeft u wellicht interesse en wilt u hier graag eens over verder praten? Neem dan contact met 

mij op: r.staal@vcog.nl of bel de school. 

 

Ronald Staal, directeur 

 

__________________________________________________________________________________________  

“Lentekriebels” 

U heeft er vast over gehoord: afgelopen week was de week van de “lentekriebels”. In de media 

verschenen veel verhalen over deze week. Het ging dan met name om het onderwerp 

“seksualiteit” en de verschillende manieren waarop daar wel of niet op de basisschool 

aandacht aan werd besteed. 

 

Ook tijdens de koffieochtend van woensdag 22 maart waren er ouders die benieuwd waren 

op welke wijze wij op school omgaan met dit onderwerp. Een goede en begrijpelijke vraag. 

 

In de kerndoelen van het basisonderwijs heeft de overheid beschreven wat leerlingen moeten 

kennen en kunnen. Scholen dienen zich te houden aan het onderwijzen van deze kerndoelen. 

Een aantal kerndoelen die te maken hebben met de onderwerpen die vaak vallen onder de 

term “lentekriebels” zijn de volgende: 

- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 

anderen. 

- De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van 

hun onderdelen 

- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met 

diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 

 

Scholen zijn vrij om zelf invulling te geven aan de wijze waarop hier aandacht aan wordt 

besteed. Wij willen ons houden aan de kerndoelen, maar leggen daarnaast geen speciale 
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nadruk op deze onderwerpen tijdens de periode van “lentekriebels”. We werken op IKC de 

Heerdstee niet met de speciale lespaketten die rondom de week van de lentekriebels worden 

ontwikkeld.  

In de bovenbouw komen deze thema’s als onderdeel van onze methode wereldoriëntatie aan 

bod. We kiezen hier niet specifiek een bepaalde week voor uit en komen soms ook spontaan 

op gesprekken n.a.v. berichten in het Jeugdjournaal of door teksten bij Nieuwsbegrip. 

In de onder- en middenbouw gaat het meer over overkoepelende thema’s als ziek zijn – de 

dokter – je lichaam, vriendschap – gezin – familie e.d. Vaak worden verhalen, prentenboeken 

of video’s zoals van ‘Huisje Boompje Beestje’ gebruikt om een bepaald onderwerp te illustreren. 

 

Mocht u willen weten welke onderwerpen wel of niet door de leerkracht van de groep van uw 

kind worden behandeld, dan kunt u hierover altijd in gesprek gaan met de juf of meester. 

 

__________________________________________________________________________________________  

Terugblik op de koffieochtend 

 
 

Fijn dat er weer zoveel ouders zijn afgekomen op de koffie-ochtend van 22 maart. Er was tijd 

voor koffie, thee, een gezellig gesprek en het luisteren naar jeugdverpleegkundige Nienke Kisjes 

van de GGD, die vertelde over haar werk en vragen van ouders kon beantwoorden. We zijn 

voornemens om met enige regelmaat deze koffiemomenten te verzorgen. Wellicht de 

volgende keer op een vrijdag, zodat ook ouders die eerder in de week werken erbij aanwezig 

kunnen zijn.  

 

__________________________________________________________________________________________  

Terugblik op het project “Wereld vol Verhalen” 

Een hele week hebben leerlingen gewerkt aan ons project, waarbij in elke groep een land 

centraal stond. Er zijn prachtige werkstukken gemaakt in de groepen.  

Tijdens de afsluiting hebben leerlingen aan kinderen uit andere groepen verteld wat ze zoal 

hebben geleerd. Hieronder een paar foto’s om een impressie te geven… 
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__________________________________________________________________________________________  

Werkzaamheden aan het plein 

 
U heeft het vast al gezien of gehoord: er is aan het plein gewerkt. Op het kleuterplein is een 

grote schommel geplaatst. Op het grote plein een actief draaitoestel en een mooie, grote 

nieuwe klim- en klauterbaan. 

Het werk is nog niet klaar: er komt nog een ondergrond van kunstgras bij de toestellen. Naar 

verwachting is week 14, waarna onze leerlingen uitgebreid op de nieuwe toestellen kunnen 

spelen! Hieronder alvast drie foto’s van hoe het er nu uitziet…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


