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Week van de Lentekriebels uitgesteld 
Volgende week (22 maart – 25maart) is de landelijke week van de 
Lentekriebels. In deze week is er extra aandacht voor relaties, verliefdheid en 
vriendschappen. Hier besteden we natuurlijk gedurende het hele schooljaar 
ook aandacht aan, maar in deze week nog net iets meer. Dit jaar gaat de 
week van de Lentekriebels over “Je lijf is van jou”, dus over grenzen aangeven.  
We willen dit jaar de week van de lentekriebels in een andere week laten plaatsvinden. Het thema grenzen 

aangeven is nu erg actueel. Wij 
zijn trots op onze school met 
kinderen van diversen culturen 
en we willen dit thema op een 
passende manier met respect 
voor alle culturen 
behandelen. Daarnaast heeft er 
een dialoogtafel plaatsgevonden 
met ouders vanuit verschillende 
culturen, waarbij we een betere 
aansluiting met betrekking tot 

het thema hebben besproken. Het heeft echter tijd nodig om het thema op basis van de input uit de dialoogtafel 
goed voor te bereiden. Daarom stellen we de Week van de Lentekriebels even uit. We verplaatsen de week naar 2 
tot 3 weken later en zullen u over de inhoud van deze week zo snel en zorgvuldig mogelijk op de hoogte brengen.  
 

Ouderhulp in de nieuwe schoolbibliotheek 
Graag geven we u een update van de schoolbieb. We zien dat de nieuwe boeken verslonden 
worden door de leerlingen. Meer leerlingen vinden lezen leuk, wat natuurlijk onze bedoeling 
was. Nu wachten we nog op de meubels, waardoor de schoolbieb op beide locaties ook leuk 
wordt ingericht. Het moet een fijne plek worden om te lezen.  
We merken we dat de bieb snel rommelig wordt, als kinderen zelf de boeken pakken en weer 
terugzetten. We zijn dan ook op zoek naar biebouders, opa's/oma's, die 2x per week op school 
kunnen en willen zijn om kinderen te helpen met kiezen. En die samen met ons de bibliotheek 
gezellig en netjes willen houden. De tijden zijn onder schooltijd en kunnen in overleg worden 
afgesproken.  
Mocht je interesse in hebben of iemand kennen die daar interesse in heeft, laat het ons weten op 
heydonck@bestonderwijs.nl 
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Studiedag 
Gisteren stond onze studiedag in het teken van goed rekenonderwijs. We hebben een erg inspirerende dag gehad, 
verzorgd door Mark Sanders van Hogeschool de Kempel. Tijdens deze dag hebben we uitleg gekregen over de 
stappen tijdens het maken van een som (drieslagmodel) en de fasen die een kind doormaakt bij het leren rekenen 
(hoofdfasen model).  

Vervolgens hebben we met elkaar afspraken gemaakt rondom het gebruik van strategieën, automatiseren en 
memoriseren en handelend rekenen. 

De middag hebben we afgesloten met een workshop over Prowise. Onze digiborden zijn van Prowise en het bord en 
de daarbij behorende software heeft veel mogelijkheden. De komende periode gaan we deze uitproberen. U bent 
van harte welkom om ook eens te komen kijken en de leerkracht te vragen naar de toepassingen in de klas van uw 
kind.   

 

Afscheid Dave 
Onze gymleraar Dave heeft per 1 mei een nieuwe baan en gaat dan onze school verlaten. Zoals u wellicht al heeft 
gezien zijn we al op zoek naar een nieuwe gymdocent. Woensdag zijn de eerste sollicitatiegesprekken. We hopen 
dan kennis te maken met onze nieuwe gymdocent.  

 

Nieuws vanuit de leerlingraad 
Water drinken 

Wij hebben met de leerlingraad besproken over een gezonde school. 
Nu hebben we al schoolfruit, maar we willen de school nog gezonder maken. 
Dus hebben we bedacht dat we op de dagen dinsdag en donderdag alleen water of thee (thee mag vanaf groep 4) 
mogen drinken. Op school maken we kannen met water en doen daar het overgebleven schoolfruit in, zodat je bijv. 
water met komkommersmaak hebt. We hopen de school op deze manier nog gezonder te maken. 
 
Namens de leerlingraad, met vriendelijke groet Pien 
 

Oproep vanuit de oudervereniging 
Sportdag, koningsspelen 

We laten de winter steeds meer achter ons en het voorjaar staat voor de deur. 
We zijn voor allerlei activiteiten inmiddels alweer actief met voorbereidingen, waaronder de koningsspelen! 
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Op 22 april is het weer zover en later zal er meer informatie komen, maar ik kan wel alvast verklappen dat het een 
superleuke feestelijke en sportieve dag zal worden voor alle leeftijden. 
We zouden het supertof vinden als alle kinderen en medewerkers in het oranje komen, dus duik alvast de kast in (of 
die van iemand anders😉) en leg je oranje shirt of complete outfit alvast klaar! 
Verder willen we heel graag een oproep doen aan alle papa’s en mama’s, verzorgers, oudere broers of zussen, ooms, 
tantes, buren etc om zich bij ons op te geven om die dag mee te komen helpen! 
We kunnen alle hulp gebruiken! Je moet je wel vooraf opgeven, dit kan door te bellen, appen of mailen naar Ilona de 
Vocht: 06-51405262 of ilonadevocht@live.nl 
We rekenen op jullie!  
Groetjes van de ouders uit de oudervereniging  
 

Nieuws vanuit Partou 
De carnavalsvakantie bij BSO Partou, een knallende kleurenkermis! 

Naar aanleiding van het thema “een knallende kleurenkermis” hebben 
we samen met de kinderen nagedacht over activiteiten in de vakantie 
en hebben we een passend en gevarieerd vakantieprogramma in 
elkaar gezet. Zo zijn we naar onze sport BSO op het terrein van de 
Wilhelmina Boys geweest, waar we veel sport- en buitenactiviteiten 
kunnen aanbieden. De ochtend in de turnhal was ook een groot 
succes! De kinderen hebben naast acrogym en turnoefeningen ook 
mooie salto’s gemaakt in de zachte blokkenbak, helemaal top! We 
hebben ook pizza’s gebakken, veel gesport, geknutseld en heeeeeel 
veeeeel met lego gespeeld. Samen hebben alle kinderen gedurende 
de hele vakantie gebouwd aan een echte lego-kermis met kleurrijke 
attracties, zoals een achtbaan, 
kabelbaan, draaimolen, 
botsautootjes en nog veel meer. 
Wat was iedereen trots op de 
creaties die uitgevonden werden! 
En wat zijn wij trots op de 
creativiteit en samenwerking van 
onze BSO-ers!! Het was een 
gezellige, sportieve en creatieve 
carnavalsvakantie! 
Groetjes, team BSO Partou. 
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Nieuws vanuit het basisteam 
Financiële opvoeding 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al jong hebben leren omgaan met geld het later financieel beter doen. Vooral 
tussen zes en twaalf jaar wordt hiervoor de basis gelegd. 
 
Met geld leren omgaan 
Zodra kinderen kunnen tellen (vanaf ongeveer zes jaar) kun je beginnen met zakgeld. Start met een klein bedrag en 
spreek af wat je kind ermee mag doen. Als ouder wil je je kind graag beschermen. Maar leren omgaan met geld 
betekent ook dat je fouten mag maken. Je kind kan beter als het jong is een miskoop doen, dan dat het later fouten 
maakt. Dan zijn de gevolgen vaak veel groter, omdat het om grotere bedragen gaat. 
 
Leren uitstellen 
In de financiële opvoeding is het ook belangrijk om behoeftes uit te kunnen stellen. Vooral jonge kinderen hebben 
moeite met sparen en geven hun zakgeld vaak direct uit. Probeer samen met je kind een concreet en realistisch 
spaardoel te bedenken: iets dat binnen een paar weken van het zakgeld te kopen is. Bekijk ook samen regelmatig 
hoeveel er al is gespaard en hoelang het nog duurt voordat het artikel gekocht kan worden. 
 
Leren plannen 
Door te sparen, leren kinderen begrijpen dat niet alles direct te koop is, maar dat je voor bepaalde (dure) spullen 
eerst een tijdje geld opzij moet zetten. Zo leert je kind plannen. 
 
Hoeveel zakgeld 
Een paar euro per week is genoeg als het zakgeld is bedoeld voor kleine dingen als snoep en speelgoed. Moet uw 
kind ook cadeautjes betalen of een abonnement? Dan is een hoger bedrag misschien nodig. Zet samen alle uitgaven 
van uw kind op een rij. Daarna kunt u kijken hoeveel zakgeld genoeg is. 

Op de basisschool: hoeveel zakgeld geven ouders per leeftijd? 
Bron: Nibud Kinderonderzoek 2018 

Leeftijd Zakgeldbedrag (per week) in € 

5 jaar 0,50 

6 jaar 1,- tot 1,40 

7 jaar 1,- tot 2,- 

8 jaar 1,- tot 2,- 

9 jaar 1,10 tot 2,- 

10 jaar 2,- tot 2,30 

11 jaar 2,- tot 2,30 

12 jaar 2,30 tot 3,- 
 

https://www.opvoeden.nl/zakgeld-337/
https://www.opvoeden.nl/sparen-338/
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Als je meer wilt weten over ‘Financiële opvoeding’ of over andere opvoed- en ontwikkelingsvragen, neem dan gerust 
contact op met een medewerker van het Basisteam Jeugd. 
Joyce van den Berg | Lumens  
J.vd.berg@lumenswerkt.nl | 06 11322259  
Susan Martina | Lumens  
S.martina@lumenswerkt.nl | 06 11371322  
Ingrid Winters | GGD i.winters@ggdbzo.nl | 088 0031 352 
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