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De week van de Lentekriebels 18-22 maart 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs relationele en seksuele 

voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We besteden 

aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en 

culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.  

 

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar mee aan dit project. Over de onderwerpen die besproken zijn, krijgt u op de 

betreffende dag een mail. U kunt naar aanleiding daarvan ook thuis het gesprek aangaan met uw kind.  

 

De week van het geld 25-29 maart 

In het kader van de week van het geld krijgen we een gastles van een bankemployé. De leerlingen spelen die middag 
onderling een leerzame geldquiz, waarmee ze kleine prijsjes kunnen verdienen. Dit belooft een leerzame middag te 
worden.  De bankemployé bezoekt op 25 maart ’s middags beide groepen. BB2: 13.30 uur en BB1 14.15 uur. 
 

 

Verkeersexamen 

Het theoretisch verkeersexamen is op donderdag 4 april en wordt dan in de klas afgenomen. Het praktijkexamen 
vindt plaats op dinsdag 14 mei. Van nu af aan kunnen de leerlingen oefenexamens maken op een oefensite: 
examen.vvn.nl. Hierop staan examens van voorgaande jaren. Regelmatig blijven oefenen is belangrijk want 4 april is 
al snel. 
 

 

Schoolverlaters 

Pelgrimstocht                                                                                                                                                                                      

De pelgrimstocht voor de schoolverlaters op donderdag 28 maart is al bijna in zicht. Op donderdag 21 maart komt 

een pelgrim de schoolverlaters uitnodigen en zal dan het programma van deze unieke dag komen toelichten. Na dit 

bezoek ontvangen de ouders van de schoolverlaters alle informatie over de tocht.  

Musical                                                                                                                                                                                             

Deze week zijn we begonnen met het doorlezen van het script voor de musical. De meeste leerlingen doen heel 

geheimzinnig over de naam en inhoud hiervan en willen het nog niet met hun andere klasgenoten delen. Misschien 

dat ze dat thuis wel doen. Vraag het ze gerust. Als we de musical hebben gelezen mogen de kinderen een favoriete 

rol opgeven en zullen we voor de grote en middelgrote rollen audities uitschrijven.  

 

IVN Valkenswaard 

Woensdag 27 maart gaat BB2 naar het IVN in Valkenswaard. Ze bezoeken daar een expositie over “de Heide”.  



 

Kindrapport  

Onlangs heeft uw kind zijn/haar kindrapport mee naar huis gekregen. Dat rapport blijft vanzelfsprekend thuis, maar 

het mapje zien we graag z.s.m. retour. 

 

PLANNING BB1 en BB2 

 

 

Dinsdag 19 maart: studiedag 

Maandag 25 maart: gastles en geldquiz  

Woensdag 27 maart: IVN BB2 

Donderdag 28 maart: schoolverlaters Pelgrimstocht 

Dinsdag 2 april: auditiedag musical schoolverlaters 

Donderdag 4 april: theorie verkeersexamen groep 7 leerlingen 

Vrijdag 12 april: koningsspelen 

Maandag 22 april - vrijdag 3 mei: Meivakantie 

 

 

 

 


