
 

   
 

Week 11 

13 maart 2020 
 

 

 

 

Week van de lentekriebels 

 
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 16 t/m 20 maart 2020 in het thema van: ‘Seksuele vorming geven is 
een feestje!’ De Week van de Lentekriebels bestaat 15 jaar en daarom is het feest!  
 
In het lespakket onderscheiden we vier katernen (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8). In elk leskatern 
wordt op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's: 

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

 Voortplanting en gezinsvorming 

 Sociale en emotionele ontwikkeling 

 Seksuele weerbaarheid 
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels 
vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl. Voor 
vragen over de Week van de Lentekriebels kunt u 
terecht bij de leerkracht van uw kind.  

 

 
Verkeersexamen 
 
 
Op donderdag 2 april a.s. zal uw kind het theoretische gedeelte van het verkeersexamen maken. Om dit zo goed 
mogelijk voor te bereiden zijn wij in de klassen volop aan het oefenen met verschillende verkeersborden- en 
afspraken. De kinderen kunnen oefenexamens maken op de site https://examen.vvn.nl/oefenen.  

  

Op dinsdag 12 mei a.s. volgt het praktijkexamen, waarbij de kinderen een route moeten fietsen en er gekeken wordt 
of ze vaardig genoeg zijn om zelfstandig te kunnen fietsen. De leerlingen krijgen binnenkort een plattegrond van de 
route die ze moeten fietsen in Veldhoven. Het is slim om deze route voor het praktijkexamen al eens te fietsen.   
Om mee te kunnen doen aan het verkeersexamen hebben wij ouders/grootouders nodig die op de controleposten 
willen gaan zitten. Zij controleren of de leerlingen zich aan de verkeersafspraken houden. Deze ouders worden om 
8.30 uur verwacht op het Meiveld in Veldhoven. Zij zullen de hele ochtend op de controleposten zitten. Mocht u ons 
willen en kunnen helpen, stuur dan een mail naar d.vandepol@veldvest.nl . 
 

 
 
Coronavirus 
 
 
I.v.m. het Coronavirus volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM. Daardoor zaten wij vandaag in toets-opstelling om 

extra afstand te houden. Ook zijn er extra gesprekken geweest rondom hygiëne. Alle externe activiteiten buiten de 

school zijn afgelast. Dit betekent dat in de week van 20 maart de gastles rondom de ‘Week van het Geld’ niet 

doorgaat. Wanneer er verdere ontwikkelingen zijn wordt u op de hoogte gebracht vanuit de directie.  
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Agenda 
 

 

20 maart   Huiswerk inleveren 

27 maart   Nieuwe nieuwsbrief 

 
 

 

Verjaardag 
 

 

17 maart   Salimatou 

 

Wij wensen jou een fijne verjaardag!  

 

 

 
 


