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In dit nummer o.a.:

Dam Vinci
“Kriebels in je buik”

Het is nu nog niet voor te stellen: maar over een maand of
twee is het toch echt lente, met zoemende bijtjes en dartelende lammetjes…
Het is niet toevallig dat juist in die periode de
“nationale projectweek van de lentekriebels” gehouden wordt
van 18 t/m 22 maart.
Onze school doet dit jaar voor het eerst mee met deze
projectweek. Een week die in het teken staat van
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

DATA
8 febr: inloop BZJ
14 febr: kijkochtend nieuwe
leerlingen
19 febr: adviesgesprekken gr 8

Voorafgaand aan deze week worden alle ouders uitgenodigd
voor een informatieavond over het thema seksuele opvoeding. Het team geeft op deze avond uitleg over het project
“Lentekriebels” en het bijbehorende lespakket “Kriebels in je
buik”. Medewerkers van de GGD zijn ook aanwezig en geven
informatie over het onderwerp seksuele opvoeding. Uiteraard
is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Zet u de datum 14 maart op de kalender!
Een uitnodiging volgt.

1 mrt: verjaardag meester Luuk,
juf Mariska
4 t/m 11 mrt: voorjaarsvakantie
aansluitend studiedag
14 mrt: ouderavond seksuele
opvoeding
18/19 mrt: rapportgesprekken
20 mrt: 2e rapport mee

AVG formulieren
Drie weken geleden heeft u van school informatie
gekregen over de nieuwe wet op de privacy (AVG) met daarbij
een toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal.
Wij hebben nog niet alle toestemmingsformulieren retour
gekregen.
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De kinderen uit de groepen 1,2 en 3 hebben de informatie uit het thema
“Van hout tot speelgoed” meteen kunnen toepassen bij het maken van hun
eigen houten speelgoedauto!
Volgende week vrijdag sluit groep 4/5 het thema af. Ouders krijgen
hiervoor nog een uitnodiging.
In de groepen 6, 7 en 8 zijn we gestart met een nieuw thema:
‘Grieken en Romeinen’.
Afgelopen weken hebben we het gehad over de goden, het paard van
Troje en vrouwenrechten.
De leerlingen zijn al hard aan de slag geweest om verschillende informatie
over de onderwerpen te vinden en zijn al veel te weten gekomen.
Da Vinci heeft een speciale website voor ouders.
Kijkt u op:
voor meer informatie.

Www.davincivoorthuis.nl

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school.

