
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 4 maart 2021 

In deze editie: 

✓ Week van de Lentekriebels 

✓ Verkiezingen in de sporthal  

✓ Babbelpost 

✓ Aanmelden 

✓ Avondvierdaagse 

✓ Personele zaken 

✓ Engelse week verplaatst 

✓ Gewonnen! 

Voor in uw agenda: 

✓ 10 – 19 maart   : Toets week leerlingvolgsysteem 

✓ 15-19 maart   : Week van de Lentekriebels 

✓ 26 maart   : Palmpasen 

✓ 2-5 april   : Paasweekend 

Bijlage: 

✓ Beslisboom Thuisblijven of naar school? Versie februari 2021 

 

Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs over 

relaties en seksualiteit. Deze week wordt gehouden bij het begin van de lente, dit jaar 

van 15 t/m 19 maart. Voor scholen is het een mooie manier om lessen relationele en 

seksuele vorming structureel in te passen. Onze school doet dit jaar mee aan deze week.  

 

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In elke 

leeftijdsfase verandert het gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. 

Hoe u daar als ouder mee om gaat, heeft invloed op de 

ontwikkeling van uw kind. Zijn onderwerpen thuis taboe? Of 

praat u met uw kind over hoe je respectvol met elkaar omgaat, 

verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en verschillende 

voorkeuren? Wat voor voorbeeld bent u, wat ziet en hoort uw 

kind van u? 

 

Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen 

en leren hoe je gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op 

school belangrijk. Juist op de basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen en 

kinderen lichamelijk en emotioneel erg veranderen. Door relationele en seksuele vorming 

leren kinderen erover praten, hun wensen en grenzen aanvoelen/ aangeven en 

weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet doen. Door goed voorbereid te zijn 

beginnen jongeren vaak juist later met seks, wanneer ze er echt aan toe zijn. 

 

Elk jaar staat er een thema centraal, dit jaar is dat 'Seksuele en genderdiversiteit'. 

Aandacht voor seksuele diversiteit is sinds 2012 verplicht gesteld vanuit de kerndoelen. 

Daarmee kunnen we bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen 

geaccepteerd wordt.  

 

De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan 

over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer hier van jongs af aan over wordt 



gepraat, wordt het voor kinderen normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat 

ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis 

en informatie mee. Informatie die ze anders bij vrienden of online gaan zoeken. Vanaf de 

puberteit staan kinderen steeds minder open voor wat hun ouders zeggen. En het is wel 

belangrijk dat kinderen voorbereid zijn op wat er allemaal in de puberteit aan ze 

verandert.  

 

U hoeft niet bang te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie. Kinderen 

onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe 

zijn. Een goede manier om te ontdekken waar een kind staat is om, wanneer een kind 

vragen stelt t.a.v. dit onderwerp, te vragen hoe ze zelf denken dat het zit. Dit geeft u 

een beeld welk startpunt uw kind heeft hierbij. U kunt zo goed aansluiten bij wat wij in 

het onderwijs de zone van naaste ontwikkeling noemen. We zullen op school aansluiten 

bij de leeftijd en de onderwerpen die leven in de klas. Kleuters kunnen bijvoorbeeld al 

echt verliefd zijn. Alleen is voor hen verliefdheid iets heel anders dan voor een kind in 

groep 4 of groep 8. Het is daarbij goed ons volwassen beeld van verliefdheid en relaties 

naar de achtergrond te brengen en te kijken naar wat kinderen hieronder verstaan in een 

bepaalde leeftijd.  

 

Meer informatie over deze week en over de ontwikkeling van kinderen op dit gebied vindt 

u op: https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-

lentekriebels/informatie-voor-ouders 

 

 
 

Verkiezingen in de sporthal 

Op 17 maart zijn er weer verkiezingen. Stemmen kan dit jaar onder andere in de 

sporthal PWA. Dat betekent dat één van onze zalen deze dag niet 

beschikbaar is. We zijn in overleg met onze vakleerkrachten of en welk 

alternatief we kunnen organiseren voor de groepen die deze dag 

hierdoor niet kunnen gymmen in deze zaal. De betreffende groepen 

worden hierover geïnformeerd. 

 

Babbelpost 

De groepen 5 en 6 hebben voor de voorjaarsvakantie meegedaan aan het 

initiatief Babbelpost van Epe Doet! en de Rotary Epe. De kinderen hebben 

brievenpost gemaakt voor mensen die in deze tijd graag post ontvangen, 

omdat het ontvangen van bezoek maar beperkt mogelijk is. Wilt u ook een 

bijdrage leveren door een lief kaartje of een fijne brief door de bus te doen bij 

iemand met een oranje envelop op de stoep?  

 

Aanmelden 

Om goed zicht te houden op de instroom van onze leerlingen nu en in het 

komende schooljaar is het fijn wanneer we weten wie wanneer op de 

basisschool gaat beginnen. Mocht u dus nog een peuter thuis hebben die 

komend schooljaar naar school gaat, dan mag u Esther Robbertsen vragen 

om een aanmeldformulier via haar mailadres: 

administratie@stbernardusschool.nl. Mocht u nog peuters bij u in de buurt 

hebben wonen, waarvan de ouders nog op zoek zijn naar een basisschool: zij zijn van 

harte welkom voor een kennismaking met onze school. Zij kunnen daarvoor contact 

opnemen met de directie: directie@stbernardusschool.nl. 
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Avondvierdaagse 

Tot onze spijt heeft de organisator van de Avondvierdaagse in Epe moeten 

besluiten dat deze niet doorgaat op de geplande datum van 1 t/m 4 juni 

2021. Momenteel mogen evenementen waar een vergunning voor nodig is 

helemaal niet plaatsvinden en er is totaal nog geen zicht op, wanneer dit 

wel weer mag. Het is bijna onmogelijk om een dergelijk massaal 

evenement coronaproef te organiseren in een samenleving van 1.5 meter 

afstand. Wat wel doorgaat is de Home Edition van de Avondvierdaagse. Deze is vorig ook 

in allerijl georganiseerd en was een groot succes met landelijk 60.000 deelnemers. Deze 

editie wordt nu voorbereid voor 2021. Bijgaand een link naar de editie van 2020: 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

Personele zaken 

Juf Tamara (groep 3/4) is weer hersteld, heel fijn! Dat betekent dat volgende week 

donderdag juf Kim voor het laatst in deze groep is en weer in de Talentpool van de 

stichting zal gaan werken. We willen juf Kim heel hartelijk bedanken voor haar inzet de 

aflopen maanden, we hebben genoten van haar energie! 

Juf Jessica is ook steeds meer in school te vinden: op woensdag en vrijdag is zij vanaf 

deze week de hele dag weer op school en ook op de donderdag komt zij steeds vaker op 

school. Daarom nemen we op woensdag 31 maart afscheid van juf Ariska die haar nu 

nog vervangt op de woensdag. Juf Ariska zal in april gaan verhuizen naar het oosten van 

het land en die zullen we dus moeten gaan missen in onze Talentpool. Enorm jammer, 

want de kinderen van de onderbouw zijn dol op haar! We wensen juf Ariska een hele 

fijne start in Enschede en hopen dat ze snel een school zal vinden waar ze net zo op haar 

plek is als hier bij ons. Juf Jenny zal voorlopig nog bij ons op school blijven op donderdag 

en vrijdag als vervanging van juf Jessica. We kunnen deze periode dus nog even 

genieten van een juf extra op donderdag en vrijdag.  

Juf Tessa is momenteel aan het re-integreren op school. Ze wordt daarom voor de 

komende periode vervangen door juf Afra in groep 8. Juf Afra is voor ons een nieuw 

gezicht in de school en stelt zich hierbij aan u voor:  

 

Mijn naam is Afra Dreuw, 48 jaar geleden geboren te Zevenaar en 

getogen in Pannerden. Een klein dorpje aan het Pannerdensch Kanaal, 

daar waar de Rijn ons land binnenstroomt. Sinds 2003 woon ik in 

Apeldoorn. Hier zijn mijn twee mooie dochters geboren en heb ik 

vriendschappen gesloten. Mijn werkverleden ligt vooral in Arnhem e.o. In 

2019 heb ik de overstap gemaakt naar een school in Apeldoorn. Heerlijk 

om op de fiets naar je werk te kunnen! 

Mijn inzet en aandacht voor kinderen is groot. Logisch vind ik, want zij 

zijn ons grootste goed en ze halen (meestal) het beste in me naar boven. 

Ik kijk er naar uit om op jullie school in groep 8 te komen werken. Ook al kan dat niet 

meer op de fiets. Samen met de kinderen, jullie als ouders en het team gaan we er een 

fijne tijd van maken. 

Hartelijke groetjes, Afra Dreuw 

 

Engelse week verplaatst 

De afgelopen periode zijn we natuurlijk een behoorlijk aantal weken 

niet op school geweest. Om eerst wat tijd te hebben voor het zicht 

krijgen op de ontwikkelingen die de kinderen de afgelopen periode 

hebben gemaakt schuiven we deze week naar een later moment in 

het schooljaar op. Daarmee verplaatst ook Kinderen voor Kinderen: 

dat koppelen we graag aan de Engelse week.  

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


Gewonnen! 

Juf Tamara heeft voor onze school via Instagram meegedaan aan 

een wedstrijd voor sport- en spelmaterialen en ze heeft gewonnen! 

Deze materialen kunnen we goed gebruiken bij het buitenspelen op 

het grote plein of in de klas. Dank je wel, juf Tamara, hier kunnen 

we fijn mee spelen! 

 

 

St. Bernardusschool – Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe – 0578-613068  

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl  

 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-

boinkajnrivm.pdf 
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