
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

Dát aan het begin van een week die heel anders is dan alle andere weken die ik 

tijdens mijn loopbaan als directeur heb meegemaakt. 

Dit door het feit dan er vandaag, maandag 12/3, vier leerkrachten niet op school 

aanwezig zijn. Dit betekent dat er ook vier groepen niet naar school konden komen! 

Ook de afgelopen week was een chaotische week, waarin er ook meerdere groepen 

niet naar school konden komen. 

De ouders/verzorgers van veel van de afwezige groepen hoorden pas op een heel 

laat moment dat hun kind(eren) niet naar school konden komen. 

Iedere keer dat ik, door overmacht, een dergelijke mededeling moet doen, doe ik dit 

met grote schroom! Daarbij bedenkend dat wij u op héél korte termijn vragen een 

oplossing voor uw kind(eren) te zoeken. En dat is een lastige taak! 

Kijkend naar vandaag (en vorige week) heb ik enorm veel bewondering voor het feit 

dat bijna alle ouders/verzorgers het van elkaar hebben gekregen een opvangplaats 

voor hun kind(eren) te vinden. Echt “petje af”!!! 

 

Hoe nu verder? 

 

Het naar huis sturen van leerlingen komt voort uit het feit dat een groot deel van de 

teamleden een Covid-besmetting heeft (of had) én uit het feit dat invallers niet te 

vinden zijn. 

Hoewel vrijwel alle teamleden nu Covid hebben(gehad), is het niet uit te sluiten dat 

er af en toe nog collega’s met ziekteverlof moeten gaan. 

Als dat zo is, proberen we allereerst in- of extern vervanging te regelen. 

Lukt dat niet, dan moeten we helaas een groep naar huis sturen (al dan niet met 

“thuiswerk”). 

Wanneer ouders/verzorgers dan géén opvang voor hun kind(eren) kunnen vinden, 

kunnen zij deze kinderen “gewoon” naar school laten gaan. 

Wij zorgen dan voor opvang in de andere groepen. 

Wel dienen ouders/verzorgers aan ondergetekende te melden als zij gebruik willen 

maken van deze opvang. De afspraak hierbij is dat beide ouders/verzorgers van de 

afwezige leerling(en) een cruciaal beroep moeten hebben (bij één-ouder gezin de  
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ouder/verzorger waar het kind bij woont) 

Ook geven de betreffende ouder(s)/verzorger(s) dan even aan waarom zij een 

beroep doen op de opvang op school. 

 

Nu maar hopen dat we binnenkort van al deze narigheid af zijn en we ALLE 

leerlingen weer gewoon op school kunnen ontvangen. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Wees zuinig en netjes”. 
 
 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: peen 

Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: appel 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 

 

3. Kom in de klas 

Er is een “Kom in de klasmoment’ gepland op donderdag 24 maart a.s. 

Of deze activiteit door kan gaan, hangt af van de personele situatie deze week. 

Morgen zal ik u hierover duidelijkheid verschaffen. 

 

Het volgende “Kom in de klas-moment” is op dinsdag 7 juni a.s. 

 

4. Directie-tweedaagse 

Donderdag 31 maart en vrijdag 1 april a.s. organiseert Unicoz een directie 

tweedaagse. Hierbij dienen alle (adjunct)directeuren en teamleiders van het basis- 

en voortgezet onderwijs verplicht aanwezig te zijn. 

E.e.a. betekent dat Micha Jansen en ondergetekende op de hierboven genoemde 

dagen niet op school aanwezig zullen zijn. 

Beiden werken op genoemde dagen in unit 3. Vervanging is er niet, dus zijn we 

helaas (opnieuw) gedwongen een aantal groepen naar huis te sturen. 
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De situatie zal dan als volgt zijn: 

Donderdag 31 maart: de leerlingen van leerjaar 6 en 7 zijn thuis. 

Vrijdag 1 april: de leerlingen van leerjaar 8 zijn thuis. 

 

Ouders/verzorgers die geen opvang voor kind(eren) hebben, kunnen hun kind, met 

inachtneming van de in deze nieuwsbrief genoemde afspraken, gewoon naar school 

laten gaan: er wordt dan voor opvang in de andere groepen gezorgd. 

 

5. Een nieuw gezicht in de school 

Vandaag, maandag 21/3, is Lisa Hoogerbrug als onderwijsassistent in onze school 
gestart. Zij zal vrijwel de hele week (behalve de maandagmiddag) werkzaam zijn in 
unit 1 en unit 2. De verdeling van de werkzaamheden zal in de loop van deze week 
duidelijk worden. 
Lisa zal ook een aantal malen per week bij de BSO assisteren. 
Wij zijn erg blij dat Lisa bij ons gaat werken en wensen haar een goede tijd op onze 
school toe. 
 

6. De week van de lentekriebels 

Op de volgende pagina’s treft u nieuws aan over “De Week van de 
Lentekriebels”. 
In verband met het grote aantal afwezig collega’s verschuiven we deze lessen 
naar volgende week (28 maart t/m 1 april a.s.) 

De inhoud van de lessen die gegeven worden tijdens “de week van de lentekriebels”: 

Voor de lessen lentekriebels bieden we voor leerjaar 1-2 de volgende lessen aan: 

Ik vind jou lief 

De leerlingen leren verschillende manieren kenen om gevoelens van liefde en 

affectie uit te drukken. De leerlingen leren onderscheid te maken tussen 

prettige en niet prettige aanrakingen en negatieve en positieve gevoelens 

voor een ander. 

De leerlingen weten welke manieren er zijn om iemand te laten merken dat je 

ze aardig of lief vindt. 

Hoe zeg ik nee? 

De leerlingen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.  

De leerlingen leren nee zeggen op verschillende manieren. 

De leerlingen weten bij wie ze hulp kunnen vragen in een onprettige situaties. 

De leerlingen leren luisteren als anderen nee zeggen. 

In je blootje 

De leerlingen weten dat er verschillende regels en gewoontes bestaan 

rondom bloot zijn en privacy. 



 

 4.  

  

De leerlingen weten dat de gewoonten en regels over bloot zijn per situatie 

kunnen verschillen en respecteren dat. 

In leerjaar 3 komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Les 1: Ik ben ik: In deze les kijken we naar onszelf. Hoe zien we eruit? We 
vergelijken ons met anderen: wat is hetzelfde en wat is verschillend? Waar 
zijn we trots op bij onszelf? We gaan ook praten over onze eigenschappen, 
dat wat je niet aan de buitenkant ziet 

• Les 2: mijn thuis: Iedereen heeft een eigen gezin en een eigen familie. Elke 
familie is anders en uniek. Daar gaan we het in deze les over hebben. 

• Les 3: prettig en niet prettig: Deze les gaat over prettige en niet-prettige 
aanrakingen en gedrag. Niet iedereen vindt dezelfde manier van aanraken 
fijn. Zo vindt de een het fijn om onder de voeten gekriebeld te worden, terwijl 
een ander dat juist heel vervelend vindt. Als anderen je aanraken of knuffelen 
kan dat zowel prettig als onprettig zijn. Je kunt het bijvoorbeeld fijn vinden als 
je moeder op de rug kriebelt of knuffelt, maar niet fijn als je tante dat doet. In 
deze les gaat het over welke aanrakingen van anderen je wel of niet prettig 
vindt en in welke situaties dat zo is. 

In leerjaar 4 zullen de volgende onderwerpen besproken worden: 

Iedereen heeft andere gewoontes, ook als het gaat om dingen als naakt zijn, 

douchen, in bad of naar de wc gaan. Sommige mensen vinden het niet erg als 

iemand ze bloot ziet, terwijl anderen dat niet prettig vinden. Sommige kinderen gaan 

met hun broertjes en zusjes in bad, terwijl andere kinderen dat altijd alleen doen. In 

sommige families doen ze altijd de deur op slot als ze naar de wc gaan, terwijl 

andere mensen de deur open laten staan. Het is belangrijk om te weten dat er 

verschillende regels bestaan thuis, op school of bij een vriendje. Het is belangrijk dat 

je je aan de regels houdt. Daarbij is het belangrijk dat we naar elkaar luisteren als 

iemand iets niet wil of iemand even alleen gelaten wil worden. 

Veel mensen zijn weleens verliefd. Mensen die hetero zijn worden verliefd op iemand 

van het andere geslacht: een jongen wordt verliefd op een meisje en een meisje op 

een jongen. Mensen die homo of lesbisch zijn vallen op iemand van hun eigen 

geslacht. Mensen die bi zijn vallen zowel op mannen als op vrouwen en mensen die 

pan zijn vallen op alle mensen. Daarnaast kun je ook verliefd worden op iemand uit 

een andere cultuur of iemand die je alleen kent van tv. Er zijn heel veel verschillende 

vormen van liefde. Het is belangrijk om gevoelens van liefde te respecteren, al zijn 

deze gevoelens anders dan die van jou. 

We kunnen op verschillende manieren liefde voelen voor anderen, zoals onze 

familieleden, een vriend of vriendin, een juf of meester, een klasgenoot of een 

collega. Het is fijn om mensen in je leven te hebben die belangrijk voor je zijn. 

Mensen die je kunnen helpen, met wie je dingen kan delen, met wie je plezier kan 

hebben en van wie je een knuffel kan vragen als je daar behoefte aan hebt. Iedereen 

mag zelf bepalen wie belangrijk voor ze zijn en voor wie ze liefde voelen, al hebben 

die mensen andere gevoelens dan jij.  
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In leerjaar 5 worden de volgende zaken besproken: 

Dit ben ik! 

Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en talenten om trots op te zijn. In deze les wordt 

gekeken naar wat iedereen zo speciaal maakt. 

Zullen we vrienden zijn? 

Vriendschappen zijn belangrijk in het leven. Wat doe je met je vrienden? En wat doe 

je als je ruzie hebt met een vriend? Hier hebben we het in deze les over. 

Wat voor gevoel krijg jij, als .....? 

In deze les kijken we naar situaties waarin we aangeraakt worden en wat we daarbij 

wel en niet fijn vinden. We gaan kijken naar ja-gevoelens, nee-gevoelens en 

twijfelgevoelens. Daarna bespreken we hoe je naar dat gevoel kunt luisteren en de 

andere duidelijk kunt laten merken wat je voelt. Ook bespreken we hoe je op een 

ander kunt reageren als deze ja, nee of twijfelgevoelens heeft. 

In leerjaar 6 komen de volgende zaken aan de orde: 

Iedereen gaat anders om met bloot zijn. Sommige mensen schamen zich niet voor 

bloot, anderen hebben meer behoefte aan privacy. Dit kan liggen aan de situatie, wat 

je gewend bent en aan je leeftijd. Ook hebben we het over vriendschap. Wat is 

vriendschap en wat is het verschil tussen een vriend op school/in de buurt en online. 

Wanneer wordt vriendschap verliefdheid? Hoe voel je je dan? Het laatste onderwerp 

gaat over ‘Hoe zeg ik ja of nee?’ We praten over: Wat is een knuffel en wat gaat te 

ver? Wat vind ik prettig en wanneer niet meer? En wanneer vraag ik hulp?   

Leerjaar 7 kijkt naar lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld en hoe de media 

stereotypen uitvergroot. Zij leren kritisch kijken naar wat een realistisch beeld is van 

lichamen en hoe daarmee om te gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan seksuele 

weerbaarheid online. Welke leuke en minder leuke kanten zitten er aan sociale 

media en hoe maak je jezelf weerbaar. En wie schakel je in als nee-zeggen je niet 

lukt. Hier gaan zij nog verder op door, maar dan gekeken naar dagelijkse situaties. 

Wat te doen als je in een grensoverschrijdende situatie terecht komt. Welke 

strategieën kan je hanteren in het vaststellen en bewaken van je persoonlijke 

grenzen.  

Leerjaar 8 werkt over verliefdheid, verkering en diversiteit. Wat te toen als je verliefd 

bent en wat gebeurt er dan met je? Ook wordt bij leerjaar 8 ingegaan op het thema 

puberteit, waarbij de emotionele en lichamelijke veranderingen worden besproken 

met behulp van de jongens- en meisjesgids. De kinderen leren dat ieder lichaam 

anders is en dat iedereen zich op zijn eigen tempo ontwikkelt. Er wordt een vervolg 

gemaakt op de les over sociale media, die de leerlingen in leerjaar 7 aangeboden 

hebben gekregen 

 

7. De agenda voor de periode tot de zomervakantie 2022. 
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16 maart Leerlingenraad 

28 maart t/m 1 
april 

“Week van de lentekriebels” 

29 maart 20.00 uur: OR-vergadering 

30 maart Grote Rekendag 

5 april Buitenlesdag/ Kikkerdag 

14 april Paasontbijt/ Paasviering 

15 – 18 april Paasvakantie 

19 april 20.00 uur: MR- en OR-vergadering 

20 en 21 april IEP-toets leerjaar 8 

22 april Koningsspelen (tot 12.30 uur) 

22 april 12.30 uur: start Meivakantie; deze duurt t/m zondag 8 mei 

11 mei Luiscontrole 

12 mei  Openmorgen 

18 mei Schoolreis leerjaar 1 – 8 (klopt echt!) 

20 mei Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

26 – 29 mei Hemelvaartvakantie 

30 mei Start Cito-periode (tot 17 juni a.s.) 

4 t/m 6 juni Pinkstervakantie 

7 juni Kom in de klas 

10 juni Hofvijver ’s got talentshow/ meester- en juffendag 

13 – 16 juni Kamp leerjaar 8 

24 juni Ontwikkelingsverslag 

27 juni t/m 1 juli 10-minutengesprekken 

28 juni Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 juli Afscheid leerjaar 8 

8 juli Om 12.00 uur start zomervakantie (deze duurt t/m zondag 21 
augustus a.s.) 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

. 

Met vriendelijke groet,   

   

Hans van Elburg 

 


