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Studiedag Team
Alle scholen van Scholengroep Perspectief zijn woensdag 16 maart gesloten vanwege
een studiedag voor alle personeelsleden. De Meidoornschool maakt, zoals u
waarschijnlijk wel weet, deel uit van voornoemde vereniging. Alle teamleden zullen bij
deze studiedag aanwezig zijn. De leerlingen zijn daarom de gehele dag vrij.
Open dag
Woensdagochtend 30 maart aanstaande houden we (onder voorbehoud) een open
dag van 9.00 uur – 10.30 uur. Bent u nieuwsgierig naar de werkwijze en sfeer binnen
onze organisatie dan nodigen we u van harte uit. Ouders/verzorgers, broertjes en
zusjes en opa’s en oma’s zijn van harte welkom! U kunt zich uiterlijk vrijdag 18 maart
aanmelden via info.meidoornschool@sgperspectief.nl.

Lentekriebels

21 maart t/m 1 april 2022

Wat is de Week van de Lentekriebels?
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het onderwijs
een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt.
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor
een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en
hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en
seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes
maken en weerbaarder zijn.
Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels?
Het thema van de Week van de Lentekriebels 2022 is “Je lijf is van jou”. Het gaat
hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk
dat kinderen van jongs af aan begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is, en leren
hoe zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes goed
kunnen bewaken en respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu, maar helpt hen
ook bij de ontwikkeling van later.
De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al in de babytijd en
gaat door totdat ze volwassen zijn. In de kleutertijd ontdekken kinderen hun eigen
lichaam en verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Ze
experimenteren en spelen soms seksuele spelletjes (‘doktertje spelen’). Vanaf 7 jaar
kennen kinderen de sociale regels steeds beter. Ze zijn soms verliefd en een enkel
kind heeft ‘verkering’. Tussen het 10e en 12e jaar komen de kinderen in de puberteit
en vinden er al behoorlijk wat lichamelijke veranderingen plaats. Sommige kinderen
zijn erg geïnteresseerd in alles wat met seks te maken heeft.

Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen
past, en dat ze niets doen dat schadelijk is voor henzelf of de ander. Als aan een van
deze voorwaarden niet wordt voldaan, is er sprake van seksuele grensoverschrijding.
De lessen zullen bestaan uit de volgende thema’s: dit ben ik, jongens/meisjes,
zelfbeeld, vriendschap en verliefd, voor de oudere groepen zal ook de puberteit
besproken worden.
Met uw kind in gesprek:
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te
gaan. Wanneer u hier van jongs af aan over praat, 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.
Heeft u vragen over de lessen of de projectweek geef dit dan aan bij de school of
de eigen leerkracht.
De Vreedzame School
In de week van 21 maart 2022 start het laatste thema van dit schooljaar “We zijn
allemaal anders”.
De lessen van dit thema gaan over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
De leerlingen leren om te gaan met verschillen van meningen en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan
acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De
leerlingen leren dat je dit terugziet binnen eigen families, klas, school en de
samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen
praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening
kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier hopen we
ook vooroordelen tegen te gaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in
plaats van eng of vreemd. Het gaat om accepteren, tolerantie en waarderen.
Naast alle lesactiviteiten is de manier waarop wij als team zelf omgaan met
overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk
acceptatie en waardering uit te dragen betreffende overeenkomsten en verschillen
in de eigen groep en de school. We maken leerlingen bewust van eventuele
vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan met betrekking tot gedrag.
Op deze manier geven we zelf het goede voorbeeld aan onze leerlingen. Met de
lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van u als ouders /verzorgers
hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft,
omdat ‘anders zijn’ mag.

Versoepelingen Coronamaatregelen in het onderwijs
Vanaf 18 februari:
•
•
•
•
•
•

Is uw zoon/dochter besmet met het coronavirus? Vanaf 18 februari is het vijf
dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits 24 uur klachtenvrij.
We hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen .
De looproutes buiten en binnen de school kunnen worden losgelaten.
Tussen verschillende groepen binnen school mag weer worden
samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).
Alle interne en externe LOL stages mogen weer.
Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en
op 1,5 meter) de school weer in, ook zijn open dagen weer mogelijk.

Vanaf 25 februari:
•
•
•

Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen
zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het
nog wel nodig om een mondkapje te dragen.
Het dringende advies voor leerlingen vanaf 9 jaar en onderwijspersoneel om
twee keer per week een zelftest te doen blijft. De testen worden wekelijks aan
uw zoon/dochter meegegeven.

Blijf voorzichtig en vooral gezond!

Medezeggenschapsraad
Vanuit de Medezeggenschapsraad is dhr. M. Scholte vanuit de oudergeleding in
augustus 2022 aftredend, maar herkiesbaar. Daar is de medezeggenschapsraad blij
mee. Uiteraard kunnen tegenkandidaten zich melden. Wilt u zich kandidaat stellen
dan kunt u dit doen bij de secretaresse van de medezeggenschapsraad, mevrouw
Ineke Veldhuis. Een e-mail kan naar: mr.meidoornschool@sgperspectief.nl

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is vanwege het hoge aantal (zieke) afwezigen verschoven van
vrijdag 4 februari naar vrijdag 4 maart aanstaande.
We hopen dat we dan wel met volle klassen en vrolijke ‘snoetjes’ op de gevoelige
plaat vastgelegd kunnen worden.

Bijbelrooster
Maandag 07 maart: De zaaier
Maandag 14 maart: De werkers in de wijngaard
Maandag 21 maart: De wonderbare visvangst
Maandag 28 maart: De verlamde man

