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Agenda.
Aanmelden en informatiebijeenkomsten nieuwe
kinderen.
App basisschool BoschAkker.
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Vooraankondiging Koningsspelen.
De week van de Lentekriebels 2017!
Bijlag 1: Informatieavond GGD.

Het infobulletin is ook te lezen via de website van de school: www.boschakker.nl
Het volgende infobulletin verschijnt op vrijdag 24-03-2017

Agenda:
Ma 20 t/m vrij 24 mrt: Week van de Lentekriebels.
Di 28 en do 30 mrt: Rapportavonden.
Aanmelden en informatiebijeenkomsten nieuwe kinderen.
Het aanmelden van nieuwe leerlingen op basisschool BoschAkker is mogelijk vanaf 2 jaar.
Op deze manier willen we ouders zoveel mogelijk de gelegenheid geven om hun kind op tijd
aan te melden. Hiervoor organiseren wij tweemaandelijks een informatiebijeenkomst.
De eerstvolgende bijeenkomst is op: Maandag 10 april 2017
De informatiebijeenkomsten beginnen om 9.00 uur in de koffiekamer. U kunt zich vooraf
telefonisch of per email aanmelden.
Belangrijk!!
Voor broertjes en zusjes die al op onze school zitten is een plaatsje
gereserveerd op onze school. Ook hiervoor dient u tijdig een
aanmeldformulier te komen halen.
Geef tijdig door wanneer er een broertje of zusje geboren is
dan kunnen wij hier rekening mee houden.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van broertjes
en zusjes.
Voor meer vragen kunt u terecht bij Nicky van Driel.
Werkdagen maandag, dinsdag en woensdag.
App basisschool BoschAkker
Onze app is al enige tijd te downloaden. Dit is inmiddels al door velen van u gedaan.
Omdat nog niet iedereen de app gedownload heeft, willen we het nogmaals onder de
aandacht brengen.
Via de app informeren wij ouders en krijgen de ouders een beeld van wat er op school
gebeurt.
Daarnaast kunnen ouders hun kind via de app ziekmelden of zich opgeven voor ouderhulp.
In de toekomst zal de app het infobulletin gaan vervangen.
Mocht u de app nog niet gedownload hebben, kunt u dit alsnog doen.
Voor IOS-apparaten kan dit via de APP STORE en voor ANDROID-apparaten vanuit de
GOOGLE PLAY STORE.

Vooraankondiging Koningsspelen
Vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen weer plaats. Ook basisschool
Boschakker doet hier natuurlijk weer aan mee. We hebben echter uw hulp
hard nodig, vandaar alvast deze dringende oproep.
De groepen 3 en 4: voor deze groepen zoeken we ouders die op school een groepje kinderen
willen begeleiden met verschillende spelletjes. We starten met de spelletjes rond 10.00 uur tot
14.15 uur.
De groepen 5 t/m 8: voor deze groepen zoeken we ouders die de kinderen naar een sportpark
willen brengen (9.00 uur) en ophalen (14.15 uur). Naar welk sportpark de kinderen deze keer
gaan is nog niet bekend.
De ouders van de groepen 1 en 2 worden door de leerkrachten van deze groepen benaderd.
Indien uw kind in een andere groep zit, maar u kunt wel helpen bij de spelletjes of kinderen
van en naar het sportpark brengen, dan mag u zich natuurlijk ook aanmelden.
We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen zodat we er een gezellige en sportieve dag van
kunnen maken.
U kunt zich aanmelden bij juffrouw Nienke (gr.8), juffrouw Frie-Anne of juffrouw Colette. U kunt
zich ook aanmelden via de mail van juffrouw Nienke: n.denatris@skpo.nl.
Verdere informatie over de Koningsspelen ontvangt u binnenkort van ons.

De Week van de Lentekriebels 2017!
Op 21 maart begint de lente, hét jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door
de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby’s. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is
verliefdheid? En wat is het verschil tussen een jongen en een meisje?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en
seksualiteit. Daarom doet onze school van 20 maart tot en met 24 maart 2017 mee aan de
Week van de Lentekriebels.
Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek. Tijdens deze week is het de
bedoeling dat er elke dag in elke groep (1 t/m 8) aandacht aan relationele en seksuele
vorming besteed wordt.
Deze lessen zijn aangepast aan de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.
Waarom een Week van de Lentekriebels?
Op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen
die met relaties en seksualiteit te maken hebben. Een goede begeleiding, kennisoverdracht en
het leren van relationele vaardigheden kan ertoe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld
ontwikkelen. Daarnaast kan aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd er ook voor zorgen
dat kinderen geen of minder risico’s gaan nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met
seksuele relaties.
Waar gaat een les seksuele en relationele vorming over?
In de onderbouw kan een les relationele en seksuele vorming gaan over het eigen lichaam en
verschillen tussen jongens en meisjes. In de middenbouw kan de aandacht uitgaan naar het
zelfbeeld, hoe meisjes en jongens over elkaar denken, vriendschap en verliefdheid. In de
bovenbouw komen thema’s als veranderingen in de puberteit, daten op internet,
(homo)seksualiteit, veilig vrijen en wensen en grenzen aan bod. Ook in de keuze van de
thema’s wordt rekening gehouden met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.

Ervaringen van andere scholen
De leerkrachten, kinderen en ouders die eerder een Week van de Lentekriebels hebben mee
gemaakt, zijn heel enthousiast. Ook over het lespakket en de overige materialen die gebruikt
worden tijdens de Week. Het onderwerp relationele en seksuele vorming wordt in de Week
van de Lentekriebels op een positieve en speelse manier behandeld.
Wie organiseren de Week van de Lentekriebels?
De Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit, is de landelijke coördinator van deze campagne,
de regionale GGD helpt de school daarnaast bij de uitvoering van de Week van de
Lentekriebels.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.
Wij zijn enthousiast en hopen dat u dat ook bent
Mocht U nog vragen hebben dan horen we die graag.
Gouden tips om thuis al mee aan de slag te gaan.
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Je bent zelf het voorbeeld. De manier waarop ouders met elkaar en anderen
omgaan, ruzie maken en problemen oplossen is een voorbeeld voor kinderen hoe
mensen zich horen te gedragen.
Je hoeft niet alles te weten. Natuurlijk is het niet erg als je ergens geen antwoord
op weet. Vertel je kind dat je het antwoord op zult zoeken en kom er later op terug.
Gebruik bijvoorbeeld een krantenbericht of een tv-programma als aanleiding voor
een gesprek. Ik lees hier net dat… wat vind jij daarvan?
Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken. Voor kinderen is
het gemakkelijk om over een gevoelig onderwerp te praten als ze jou niet direct
hoeven aan te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek beginnen tijdens de afwas,
het autowassen of in de auto.
Gebruik boeken, brochures en plaatjes ter ondersteuning van je verhaal.
Moedig je kinderen aan een eigen mening te vormen. Als kinderen vragen naar
jouw mening, vertel die dan, maar leg ook uit dat andere mensen een andere
mening kunnen hebben.
Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een beetje zelfstandigheid en
privacy. Maak er bijvoorbeeld geen probleem van als je kind vindt dat je eerst moet
kloppen voordat je zijn of haar kamer binnenkomt.
Gebruik humor. Bij het praten over relaties en seksualiteit mag je best een beetje
humor gebruiken. Humor kan eventuele spanning doen afnemen.
Probeer op de hoogte te blijven van waar je kind naar kijkt op tv en internet. Je
kunt hiernaar vragen en af en toe eens meekijken. Stel je kind vragen over wat het
ziet en keur niet alles af.
Laat merken dat je om je kind geeft. Zeg of laat regelmatig merken dat je van je
kind houdt!

De gouden tips komen uit de brochure Praten met je kind over relaties en seksualiteit, door S.
van der Doef en S. de Ruiter, NIGZ, 2006. In deze brochure vindt u meer informatie en
voorbeelden over hoe u met uw kind kunt praten over relaties en seksualiteit. De brochure is
te bestellen via de webwinkel van www.weekvandelentekriebels.nl waar u ook meer informatie
vindt over de Week van de Lentekriebels en relationele en seksuele vorming.

Ouderbijdrage (€45,-).
Rekeningnummer NL86 RABO 0153 1154 32 t.n.v. S.K.P.O. 05LL Boschakker Ouderraad o.v.v.
naam kind(eren) en groep(en).
Bijlage: 1

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 4 april een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.

U bent van harte welkom op dinsdag 4 april in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD BrabantZuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt
u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.

