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Week van de lentekriebels
Dit schooljaar doen wij evenals
voorgaande schooljaren mee aan de
landelijke Week van de Lentekriebels. De
Week van de Lentekriebels is ontstaan
om relationele en seksuele vorming in het
basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele
vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij
kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund
door de regionale GGD.
We hebben er dit schooljaar voor gekozen de lesactiviteiten niet allemaal in één
week te plannen, maar te verspreiden over een aantal weken. In de komende
periode worden er in alle groepen lesactiviteiten uitgevoerd over relationele en
seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de
kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het
lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze lessen.
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11-jarige
dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo,
maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een
vriendje op internet een pornosite gezien.
Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen,
thuis en op school. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele
en seksuele ontwikkeling van kinderen.
Pre seksuele ontwikkeling
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
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 vaak 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 over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op
school, in de media, op straat en 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.
Meer informatie: website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en
seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.
Team Daltonschool de Polderhof

Verkeerstuin
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van De Polderhof,
Wat zou het fijn zijn als we weer iets kunnen organiseren voor de kinderen. Vorig
jaar is de verkeerstuin niet doorgegaan, maar dit jaar hopen we van wel. Buiten
tijdens het parcours is de 1,5 meter tussen volwassenen onderling en met de
kinderen goed te organiseren. Ook de groepen worden niet gemengd. Dus als het
mogelijk is willen we op donderdag 20 mei voor de hele school, de verkeerstuin
laten komen. De leerlingen gaan die dag een skelter- en een
fietsbehendigheidsparcours afleggen.
Skelterparcours (groep 1 t/m 4)
Het skelterparcours laat leerlingen op een leuke
manier kennismaken met de verkeersregels.
Door met een skelter het parcours te rijden,
kunnen de kinderen allerlei verkeerssituaties en
verkeersregels oefenen, zoals het nemen van
rotondes, wegversmalling en het verlenen
van voorrang.
Fietsbehendigheidsparcours (groep 5 t/m 8)
Het gedeelte voor fietsbehendigheid omvat
diverse oefeningen die al fietsend gedaan
moeten worden. De oefeningen sluiten aan
bij situaties uit de dagelijkse praktijk. Door
de oefeningen te doen, merken leerlingen
of zij handig en vertrouwd zijn met hun fiets.
Vertrouwd zijn met je fiets vergroot je
veiligheid in het verkeer.
De leerlingen van 5 t/m 8 hebben deze dag hun fiets dus nodig!

Bij het opzetten en ook bij het begeleiden van de verkeerstuin kunnen we je hulp
goed gebruiken. Als je de hele dag kan komen begeleiden dan word je om 8.20u
bij de hoofdingang verwacht.
Ook voor het opbouwen zoeken we hulp. De verwachte tijd is 40 min. Dit houdt
in dat er om 7.30u gestart moet worden.
De kinderen zijn de hele dag op de schoolpleinen bezig met deze activiteiten. Om
14.00u moet het parcours worden opgeruimd. Twee jaar geleden hebben we met
hulp van de leerlingen dit erg snel kunnen regelen.
Je kunt je aanmelden voor het opbouwen en/ of het begeleiden van de
verkeerstuin. Zou je dan willen aangeven welk plein jouw voorkeur heeft, als je
de hele dag komt helpen?
Graag aanmelden vóór dinsdag 6 april. Stuur een mailtje via Schoudercom naar:
juf Mieke MH 1/2A
Met vriendelijke groet,
de werkgroep verkeer:
Ester, Kady, Paul, Mandy, Hava, Thea en Mieke

Werkgroep verkeer:

Wat leuk! Er komt een nieuwe
verkeersoma bij!
Nu juf Thea binnenkort met
pensioen gaat, komt ze ons
verkeersteam versterken. Op de
Polderhof zitten haar
kleinkinderen: Dani en Suze. Ze
mag meteen meedenken met het
organiseren van de verkeerstuin.
Gelukkig, want ze kon ook al niet
wachten!

VVN-Maasland activiteiten voor de groepen 7 en 8
Helaas kunnen een aantal activiteiten die georganiseerd worden door VVNMaasland niet doorgaan.
- het praktisch verkeersexamen
- het dodehoekproject en het landbouwverkeer
Bij de leerlingen uit de groepen 7 wordt wel het theoretisch verkeersexamen
afgenomen. In de periode tussen 31 maart en 31 mei wordt dit examen
gehouden. Ook thuis kan hiervoor worden geoefend: examen.vvn.nl
Alle leerlingen uit groep 7 hebben vandaag daarover een flyer mee naar huis
gekregen.
Wie wil kan de route die eigenlijk gefietst zou moeten worden voor het praktisch
verkeersexamen zelf fietsen:
 Brandweerkazerne rechts, links de fietsstraat in, spoor over en links

de Raadhuislaan in en rechtdoor tot de stoplichten. Dan linksaf bij
kruising Dr. Saal van Zwanenbergsingel, de Euterpelaan oversteken
en linksaf richting Golfbad. Volg Euterpelaan via rotonde en Weth.
Van Eschstraat tot brandweerkazerne.
Hierbij de website voor het filmpje van de route om zelf te bekijken:
https://vvn-maasland.nl/projecten/filmpjes/
> scrol naar VERKEERSEXAMEN ROUTE

De volgende Polderik verschijnt 26 maart.
De kopij kunt u tot 2 dagen daarvoor inleveren of mailen o.v.v. Polderik
naar: administratie.dbsdepolderhof@saamscholen.nl

