
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 17 februari 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Kriebels in je buik.  
Na de voorjaarsvakantie zullen we aan de slag gaan met de lesmethode ‘kriebels in 
je buik SO’. Dit is een lesmethode voor seksuele en relationele vorming, speciaal 
voor kinderen uit het speciaal (basis) onderwijs. Seksuele en relationele vorming 
staat tijdens deze lessen centraal. Natuurlijk afgestemd op het niveau en de 
belevingswereld van de kinderen. Bij jonge kinderen gaan de lessen bijvoorbeeld 
over verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, later in de methode 
leren de kinderen waar een baby vandaan komt en gaat het bijvoorbeeld over de 
pubertijd. Voorheen werden deze onderwerpen ook wel eens besproken in de klas. 
Door deze methode te gaan gebruiken kunnen we echter een lijn in deze lesstof 
door de verschillende groepen aanbrengen. Zo weten we dat alle kinderen over 
deze belangrijke onderwerpen leren.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 

 
Boekhandel De Vries 
“De boeken van de Waanzinnige boomhut bestaan 10 jaar en nu hebben we een 
speurtocht in Zierikzee.  
Er staan bij een aantal winkels in de etalage een bord met daarop een vraag die 
kinderen kunnen beantwoorden.  
Als de kinderen het ingevulde formulier bij ons inleveren dan ligt er ook een kleine 
verrassing voor ze klaar, maar het leukst is natuurlijk dat ze een boek naar keuze uit 
de boomhut serie kunnen winnen.” 
Het formulier vinden jullie in de bijlage. Doen jullie ook mee? 
 

 
VERJAARDAGEN:  
 
20 februari: Bradley (Scholekster) 
28 februari: Jill 
5 maart: Daan  
5 maart: Pim 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Maandag 20 februari t/m  
vrijdag 24 februari:   voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari:  studiedag, leerlingen vrij 
Woensdag 5 april:   schoolvoetbal 
Donderdag 6 april:   Paasfeest 
Vrijdag 7 april:   Goede vrijdag, leerlingen vrij 
 

 
Bijlagen:  

- Nieuwsbrief Bibliotheek Oosterschelde ‘Lezen met de Kinderjury’ 
- 10 jaar de waanzinnige boomhut speurquiz 
- Flyer SMWO BLOEI! activiteiten voorjaarsvakantie 


