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Nieuws uit groep 5 
Groep 5 is op woensdag naar de nieuwe 
bibliotheek in Stad geweest voor een 
lego workshop.  Ze hebben daar in 
tweetallen gewerkt aan het maken en 
programmeren van een robot. Ze hebben 
het supergoed gedaan: Het werken in 
tweetallen ging goed en ze hebben er 
gezellig mee gespeeld. Ook tijdens de 
busreis hielden de kinderen zich goed 
aan de afspraken.  
Hoe de kinderen dit zelf ervaren hebben 
leest u hieronder: 
 
Het was leuk bij de lego workshop. Wij maakten robots, de handleiding was op een tablet. (Djayden) 
Onze robot heette Xano. Ik maakte het met DJ. Onze robot ging super snel en maakte een supercool geluid 
(Giliya) 
We hebben een wedstrijd  gedaan met Mia en Tyrese en onze robot Polo kon achteruit en rijden en zingen 
(Deirdre) 
Onze robot ging veranderen in regenboogkleuren (Tyrese) 
De lego-workshop was leuk want je ging bouwen en programmeren (Jayden) 
Het was een beetje grappig maar het was niet zo leuk want onze robot ging kapot. Daarom en het was saai 
om op te ruimen (Jaïveer) 
Het ging eerst slecht en daarna ging het goed. Wij gingen met lego robots maken. Daarna gingen wij de 
legorobot een naam geven, ik en Djenairo. En dan met iedereen racen. Ik en Djenairo hebben gewonnen, wij 
gingen de robot versnellen (Senayna) 
 

Instructie luizenpluizen 
Op vrijdagochtend 27 maart komt de jeugdverpleegkundige op school. Zij geeft van 8.30 uur tot 
9.00 uur ’s ochtends een uitleg over het herkennen en behandelen van luizen en neten. Een aantal 
ouders uit de ouderraad gaat hier naartoe. Zo zijn ze goed op de hoogte en dat helpt bij het 
luizenpluizen, dat zij regelmatig op school doen. Wilt ook u hierover meer weten? Dan kunt u 
aansluiten bij de ouders van de ouderraad.  

Agenda 
13 maart  ’s middags lesvrij 
16 -20 maart  Week van de lentekriebels 
  
 

 
 
 
 
 
 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 
 Nummer 5, 30 oktober 2019 
 

NIEUWSBRIEF 
Nummer 13, 12 maart 2020 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Dan kunt u alsnog betalen. Zo 
zorgt u ervoor dat alle kinderen ook kunnen genieten van de feesten die nog 
komen, zoals de Koningsspelen. U kunt de ouderbijdrage via de bank 
overmaken naar het rekeningnummer van de ouderraad: NL17 INGB 0006 
1902 54 t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad. Graag onder vermelding 
ouderbijdrage en de naam van uw kind. De bijdrage is: 
 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 
 € 18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 

 

Oproep: hulp bij koningsspelen 
De ouderraad zoekt nog hulpouders voor de koningsspelen op vrijdag 24 april. 
Als u wilt en kunt helpen, dan kunt u dat melden bij de ouderraad: 
ouderraad@architect.asg.nl of bij de leerkracht van uw kind. 
 

 
Lentekriebels 
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig? 
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of meisjes 
ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is belangrijk dat 
ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan kunnen sluiten bij 
de ontwikkeling van hun kinderen.  
 
Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen? 
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn 
tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de 
(pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de 
ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de 
periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer 
verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de 
puberteit.  
 
Basisschool: te vroeg? 
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van 
rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan 
informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, 
respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over 
heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal 
komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School 
en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 
 
De Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier 
onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund door 
de regionale GGD.  

mailto:ouderraad@architect.asg.nl
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Wanneer? 
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 16-20 maart 2020. In deze week wordt in groep 1 t/m 8 les 
gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de 
kinderen in de verschillende groepen.  
 
Website 
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de 
Week van de Lentekriebels. 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatie-
voor-ouders 

 

“Goed gedaan” les 15 
 
‘Ken jezelf’. 
Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, 
is het van belang dat kinderen leren nadenken 
over zichzelf. 
Dit schooljaar wordt stilgestaan bij de vragen: 
Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Hoe 
zien anderen mij? 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Goed-met-jezelf-en-anderen-omgaan-
punten: Welke punten kan ik al goed? Welk 
nog niet? 

• Goed-met-jezelf-en-anderen-omgaan-
punten: Wat kan ik wel/niet goed volgens 
klasgenoten? 

• Hoe kan ik mijn zwakke punten verbeteren? 
 
Tips voor thuis 

• Geef uw kind een duidelijk compliment 
wanneer hij op een goede manier met 
eigen emoties omgaat of zich sociaal 
gedraagt. ‘Knap dat je zo rustig bleef toen 
het misging!’ 

• Help uw kind wanneer hij nieuw gedrag 
(niet schelden / luisteren naar ‘hou op!’) wil 
aanleren. Schrijf het goede voornemen 
officieel op en spreek iets leuks af als 
stimuleringspremie wanneer het een week 
lang lukt. (een keer extra lang opblijven / 
toetje kiezen / samen een spelletje doen / 
samen een film kijken) 
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