
 

Week 16 

29 maart 2019 
 

 
 

Week van de lentekriebels 
 

 

Afgelopen week hebben we allerlei onderwerpen 

behandeld in de week van de lentekriebels. 

MB1: verschillen en overeenkomsten tussen jongens en 

meisjes. Mogen jongens van roze houden en mogen ze 

met poppen spelen en mogen meisjes van voetballen 

houden? 

 

MB2: verliefd zijn. Je kunt verliefd worden op iemand van het andere geslacht, maar ook op iemand van 

hetzelfde geslacht. 

 

MB3: voorplanting en geboorte, rolpatronen (wat vinden de leerlingen typisch mannelijk of typisch 

vrouwelijk), complimenten geven en houden van jezelf. 
 

Koningsspelen 

 

 

Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. 

We starten die ochtend om 08.30 uur met het Koningsontbijt in de eigen groep. Voor de leerlingen van MB2 vragen 

we om bord, bestek en beker mee te geven. De andere groepen hebben dit al in de klas. 

Na het ontbijt starten we met allerlei sportieve activiteiten. MB1 doet dit in en om school en MB2 en MB3 op het 

grasveld bij De Parasol. 

De leerlingen hoeven deze dag géén fruit/groente en drinken mee te brengen, daar wordt voor gezorgd. 

Om 12.15 uur is de dag, zoals gebruikelijk, afgelopen. 

 

Bibliotheekbezoek + kikkervisjes MB3 

 

Op woensdag 17 april gaat MB3 naar de bibliotheek. We zijn nog op zoek naar één of 2 ouders die met ons 

mee willen lopen. We vertrekken meteen om 08.30 uur en zijn om 11.00 uur weer terug op school. Graag 

opgeven bij Marie-Claire. 

We hebben sinds vorige week ook kikkervisjes in onze klas. De leerlingen kunnen zo goed zien hoe deze 

zich ontwikkelen van klein visje tot kikker. We zullen er hier ook nog een les aan besteden. 

 

 



 

Gymmen: 

Het gymschema is als volgt: 

Maandagmiddag: MB3 
Dinsdagochtend: MB1, MB2 
Donderdagochtend: MB1 
 

 

 
 
 
 
 
 
Belangrijke datums 
 

Vrijdag 12 april Koningsspelen 

Woensdag 17 april  Bibliotheek MB3 

Vrijdag 19 april Start meivakantie 

 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 

 
2e Paasdag                        22-04-2019 
Meivakantie                     22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                      30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 

 
Donderdag 6 juni 2019 
Vrijdag 5 juli 2019: calamiteiten dag 

 

Gerrie Damen 
Monique van Dun 
Petra Sax 
Marie-José Spoormans 
Marie-Claire Duijsens 
 


