Nieuwsbrief
Maart 2020
Beste ouders, verzorgers,
NL Doet
Het is al (bijna) weer zover. Op zaterdag 14 maart staat NLdoet gepland. De OR van
onze school ook een klus heeft aangemeld bij het Oranjefonds.
’t Haarhoes en Oud Noordijk starten/eindigen weer samen en delen de kosten, net
als voorgaande jaren.
Dit jaar beginnen we om 09.00u in de Oale Schole met koffie en is er om ca. 13.00u
een broodje in ’t Haarhoes ter afsluiting.
Doen jullie ook weer met ons mee? Op school gaan we het verkeersplein opnieuw
schilderen (ook al op de vrijdagmiddag!) en we gaan de nieuwe ballenvanger in de
grond plaatsen. Natuurlijk kan klassen schoonmaken altijd, net als ramen wassen en
net als de zandbak/tuin schoonmaken en vegen. Kortom, kunt en wilt u helpen? Dan
heel graag dit middels een mailtje aangeven bij elona@oponoa.nl
Week van de lentekriebels
Dit jaar bestaat de Week van de Lentekriebels 15 jaar. Wat 15 jaar geleden begon met 24
scholen, is uitgegroeid tot een groot succes. De Week van de Lentekriebels wordt echt een
begrip in Nederland, al veel scholen doen mee!
De Week van de Lentekriebels is een goed begin
Een van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken
met het thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te
geven aan relationele en seksuele vorming. U ervaart hoe leerlingen op de lessen reageren
en merkt hoe zinvol het is om hier les over te geven.

Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom?
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel
vragen over het thema. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op
deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd
met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin
hun wensen en grenzen mogen aangeven.
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en
anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen
en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en
seksualiteit. Zo:





durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.
ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.
worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
leren ze respectvol met elkaar om te gaan.

Om te onthouden:
Wat/Wanneer
Dinsdag 3 maart
OPEN DAG

Vrijdag 6 maart
Start workshops ronde 4
Vrijdag 13 maart
Rijksmuseum bezoek
Vrijdag 13 maart
Start NL Doet
14 uur- ?
Zaterdag 14 maart
NLDoet
9.00 -13.00 uur
Week van de lentekriebels

16 maart-20 maart

Wie
Alle belangstellenden
met een kind in
basisschoolleeftijd, wat
nog niet op de
Tormijnschool zit.
Alle leerlingen vanaf
groep 3-8
Groep 7-8
Alle ouders/verzorgers die
willen en kunnen helpen
zijn welkom!
Alle ouders/verzorgers die
willen en kunnen helpen
zijn welkom!
Alle groepen

Waar
In de school

In en om de
school/Noordijk
Rijksmuseum
(info via de lkr)
Op het plein,
schilderwerkzaamheden
Start 9.00 uur, Oale schole
Koffie, en 13.00 broodje in
t Haarhoes
Op school

3 maart is de open dag bij ons op school!
Zegt het voort…..

