
 

   

 

                                                                         

 

 

Woensdag 15 maart 2023 

Agenda 

Do 16 maart    Inloopochtend nieuwe kleuters   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bericht van juf Nadine  

 
Hallo allemaal, 
Op zaterdag 25 februari 2023 zijn wij trotse ouders geworden van Liam. De 
kleine man maakt het goed en wij genieten volop van hem. Binnenkort 
kom ik hem graag op school aan alle kinderen laten zien. Tot snel! 

 

 

 

 

Week van de Lentekriebels 

Volgende week start de Week van de Lentekriebels. Hierbij wordt er aandacht gegeven aan 
relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Iedere groep behandelt lessen over deze onderwerpen 
passend bij de belevingswereld van de kinderen. Een les bestaat uit een stukje theorie 

ondersteund met plaatjes en filmpjes. Daarna komen er verschillende verwerkingsopdrachten 
aan bod, bijv: een mindmap maken, vragen beantwoorden of een groepsgesprek. Uiteraard is 

er met zorg nagedacht over de inhoud van de lessen die betrouwbare informatie geeft bij de 
ontwikkelingsfase van het kind. 
 

De onderwerpen die voorbij komen zijn onder andere de verschillen tussen jongens en meisjes, 

het ontstaan van een baby en hoe een baby geboren wordt, vriendschappen, verliefd zijn, 

sociale media en internet en weerbaarheid. Bent u benieuwd naar de lessen? Loop dan eens 

binnen bij de groepsleerkracht. 

 

Mogelijk krijgt u vragen van uw kind. Een mooie aanleiding om het gesprek met uw kind aan te 

gaan. Het kan voorkomen dat u de vraag best lastig vindt. Er zijn verschillende boeken rondom 

dit thema die u kunnen helpen om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast kunt u informatie 

vinden op de volgende website: Week van de lentekriebels, wat is dat? - Seksuelevorming.nl 

 

Nieuws van buiten  

 

2-4 juni NSV’46 Jeugdolympiade: Doe je ook mee? 

  

De 1e NSV’46 Jeugdolympiade werd gehouden in 1977 en inmiddels wordt deze Noordense 

traditie alweer voor de 45e keer georganiseerd. Een begrip in Noorden en omgeving dus! 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseksuelevorming.nl%2Fonderwerpen%2Fweek-van-de-lentekriebels%2F&data=05%7C01%7Cn.jalal%40wijdevenen.nl%7C790a259589134864693708db255a68ff%7Cdab0d37a2a6e4f95954bd097036d9fef%7C1%7C0%7C638144842459167107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wdkHaTx3fjpUamFAuVljGTwS3IsuHw3J4pooWgYh1bo%3D&reserved=0


 

Dit jaar wordt opnieuw speciaal, want na het succes van afgelopen jaar, zijn ook alle 

kinderen van de Antioniusschool weer van harte welkom om mee te doen. Deze week is een 

filmpje getoond in de klassen en hebben de kinderen een inschrijfformulier ontvangen met 

informatie. Het inschrijfformulier is tevens bijgesloten en hierbij een kort filmpje om een 

indruk te krijgen van het Olympiadeweekend: https://youtu.be/crAmGuIbsNM 

  

De inschrijving wordt gehouden in de kantine van 

NSV’46 op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 

Deze ochtend zijn er leden van het Olympiadecomité 

aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

Mocht je nu al met vragen zitten of zaterdag helaas 

verhinderd zijn, dan zijn we te  bereiken op het 

nummer dat vermeld zijn op het inschrijfformulier of 

via E-mail: olympiade@nsv46.nl. 

  

We hopen zaterdag veel ouders met kinderen te zien 

voor de inschrijving en gaan er een fantastisch 

weekend van maken! 

  

Groeten, 

NSV’46 Olympiadecomité 

 

Creatief en duurzaam aan de slag bij GroenMakers!  

Iedere maand organiseert Bibliotheek Nieuwkoop de activiteit GroenMakers. Kinderen (6-12 
jaar) gaan hierin samen aan de slag met leuke ‘groene’ activiteiten. Zo komen ze er al doende 
achter hoe ze goed voor de natuur kunnen zorgen. Doet jouw kind ook mee? 

• Pimp je (oude) kleding met !Triggr  Woensdag 29 maart 15:00-17:00 uur, !Triggr Ter Aar 

• Help de bij en maak een bijenhotel! Dinsdag 25 april 15:30-17:00 uur, Bibliotheek 

Nieuwkoop 
• Maak je eigen droomtuintje Woensdag 10 mei 15:30-17:00 uur, Bibliotheek Nieuwkoop 

• Watersafari op de Nieuwkoopse Plassen Woensdag 28 juni 15:00-17:00, Nieuwkoopse 
Plassen 

Reserveer je plekje via: https://rijnenvenen.op-shop.nl/265/groenmakers 

 

https://youtu.be/crAmGuIbsNM
https://rijnenvenen.op-shop.nl/265/groenmakers

