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Schoolregels van de maand april
In de maand april staan de volgende twee schoolregels centraal:
1. Ik zorg ervoor dat mijn werk en tafel er netjes uitzien.
2. Ik gedraag me zo dat iedereen met plezier kan spelen en werken.
De maandregels zijn opgehangen in de lokalen en op twee plaatsen in de gang van
de school.

Lentelunch
Op donderdag 15 maart had
de Oudercommissie een
lentelunch voor ons
georganiseerd.
Het was weer voortreffelijk
geregeld.
Hartelijk bedankt.

Luizencontrole
Op donderdag 22 maart is er weer (na een melding!) een controle geweest.
Er zijn bij sommige kinderen neten geconstateerd. Oplettendheid blijft wel vereist.
Op dinsdag 3 april worden alle kinderen weer gecontroleerd.

Paasfeestviering
Deze viering houden we voor alle groepen op donderdag 29 maart in de Zuiderkerk.
(Groot)ouders en andere familieleden zijn hierbij van harte welkom; we beginnen om
19.00 uur.
Er wordt ook een collecte gehouden. De opbrengst is voor Woord en Daad met name
voor onze adoptiekinderen.

´Wonderlijk gemaakt´
Evenals vorig jaar gaan we in alle groepen les geven uit de
methode “Wonderlijk Gemaakt”.
“Wonderlijk Gemaakt” is een methode voor seksuele vorming
vanuit een christelijk levensvisie.
De lessen behandelen op een aansprekende manier de lichamelijke en sociale
ontwikkeling in relatie tot seksualiteit.
Afgestemd op hun leeftijd krijgen de kinderen informatie over hun lichaam en
seksualiteit als scheppingsgave van God.
Een gezond zelfbeeld en weerbaarheid komen in de lessen aan bod.
In het ouderboekje kunt u de inhoud van de lessen volgen; ook is het belangrijk dat u
thuis met uw kind(eren) het betreffende onderwerp bespreekt.
De nieuwe ouders krijgen binnenkort het boekje.

Aangenomen wordt dat de andere ouders het boekje van verleden jaar bewaard
hebben.
In de onderstaande planning kunt u zien, wat en wanneer er op school in de groepen
behandeld wordt.
groep

thema

les

wanneer

1-2

We zijn allemaal anders
Zwangerschap en geboorte
Niet meegaan met vreemden

1.1
1.2
1.3

Week 14: woe. 04 april
Week 15: do. 12 april
Week 16: do. 19 april

3-4

Mijn lichaam is van mij
De komst van de baby
Fijne en vervelende
geheimen

3.1
3.2
3.3

Week 14: woe. 04 april
Week 15: do. 12 april
Week 16: woe. 18 april

5-6

Wonder van de geboorte
Zelfverzekerdheid en
lichaamstaal
Verdachte situaties

5.1
5.2

Week 14: do. 05 april
Week 15: do. 12 april

5.3

Week 16: do. 19 april

We zijn allemaal anders
Veranderingen in de puberteit
Het ontstaan van nieuw leven
Het wonder van de
zwangerschap
Moeilijk zwanger worden
Niet alles is normaal
Respect

7.1
7.2
7.3
7.4

Week 14: vrij. 06 april
Week 15: vrij. 13 april
Week 16: vrij. 20 april
Week 17: vrij. 27 april

7.5
7.6
7.7

Week 20: vrij. 18 mei
Week 21: vrij. 25 mei
Week 22: vrij. 01 juni

Herhalingsles
Verliefdheid en verkering
Seksueel misbruik
Weerbaarheid
Huwelijk en echtscheiding
Anders zijn
Maatschappelijke trends

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4/8.5
8.6
8.7

Week 14: do. 05 april
Week 15: do. 12 april
Week 16: do. 26 april
Week 17: do. 17 mei
Week 20: do. 24 mei
Week 22: do. 31 mei
Week 23: do. 07 juni

7

8

Groene school
Zoals u gezien hebt op de kijkavond, houden we ons bezig met
allerlei zaken rondom een Groene School.
Hierbij gaat het o.a. om gezond eten, duurzaamheid,
afvalverwerking, enz.
Naast de lokalen van groep 1-4 is een stuk grond ingericht om met de kinderen dit
terrein in te richten. Daarbij gaat het om het realiseren van een buitenklasje, een
wilgenhut, fruitbomen, vlinderstruiken, wilde bloemen en om kweekbakken met
groenten.
De oudercommissie helpt ons om dit plan te realiseren; Welkoop sponsort ons.
De vraag is nu: zijn er (groot)ouders die ons (leerkrachten en kinderen)
hiermee willen helpen?
In de volgende nieuwsbrief wordt hier verder aandacht aan besteed.

Uit de MR
Afgelopen periode heeft de MR ingestemd met het voorgenomen besluit van het
bestuur om school Huinen vanaf 1 januari 2019 in de Vereniging op te nemen in
plaats van in de Stichting.
De komende periode zullen de schoolgids en de groepsverdeling op de agenda
staan.
Helaas stond in een vorige nieuwsbrief het verkeerde e-mailadres van de MR.
Mochten jullie complimenten, vragen of zorgen hebben over zaken die op school
gebeuren, dan kun je dat laten weten aan de MR via: mr.huinen@cnsputten.nl

Mededeling van de Oudercommissie
Als nieuw, aanvullend lid is Carolien Wellenberg in de OC opgenomen.

Psalmenlijst
Groep 1-2
03 april
09 april
16 april

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Psalm 79:7
Psalm 134:3
Psalm 117

Psalm 97:7
Psalm 43:5
Psalm 99:2

Psalm 97:7
Psalm 43:5
Psalm 99:2

Agenda
datum
29 maart
30 mrt.-2 apr.
03 april
04 april
05 april
06 en 7 april
09-12 april
11 april
12 april
12 april
17-19 april
20 april
27 april-11 mei
14-16 mei
17 mei
17 mei
21 mei
22 mei

activiteit
Paasfeestviering in de Zuiderkerk voor alle groepen; 19.00 uur
Paasvakantie
Hoofdluiscontrole
Rood-Wit voetbaltoernooi
Schriftelijk verkeersexamen voor groep 7
Oud papieractie
SDC voetbaltoernooi
Openbare lessen voor ouders
Praktisch verkeersexamen voor groep 7
Gebedsgroep
Schooleindtoets voor groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolkorfbaltoernooi
Jeugdzendingsdag voor groep 8
Gebedsgroep
Pinkstervakantie
Lesvrije dag voor de kinderen (nader bericht volgt)

