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kalender
.Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Onze school gaat dit jaar weer meedoen aan de Week van de Lentekriebels. Dit jaar is het
thema 'Je lijf is van jou'. Door dit onderwerp als thema te nemen voor de Week van de
Lentekriebels worden alle scholen gestimuleerd seksueel grensoverschrijdend gedrag
bespreekbaar te maken. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming,
oftewel consent. Via deze brief willen wij u graag informeren wat de Week van de
Lentekriebels inhoudt.
Vrijdag 18 maart

Studiedag
Vrije dag voor alle
kinderen

De 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. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De
school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.
Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
Preseksuele ontwikkeling
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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 de puberteit.

Week van de Lentekriebels

Steunouder Meierijstad

Uiltje gemist?
www.obsdeuilenbrink.nl

Commanderij College
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Wilt u meer weten over de seksuele ontwikkeling van kinderen 0-18 jaar?
Kijk op deze website voor een link naar meer informatie. https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/
seksuele-ontwikkeling
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.
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels start op maandag 21 maart.
In groep 1 t/m 8 wordt er in de weken daarna regelmatig een les gegeven 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 digitale lespakket
‘Kriebels in je Buik’ .

Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
Team OBS de Uilenbrink
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Beste allen,
Sinds kort hebben we binnen CJG Meierijstad "Steunouder". Graag willen we jullie informeren.

Steunouder Meierijstad; Voor ouders en kinderen (0-13jr)
Steunouders bieden kinderen een of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in
de rug aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken.
Laagdrempelige steun voor ouders
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt
een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft. Daarom is in een groeiend aantal gemeentes Steunouder actief.
Steunouders zijn volwassenen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven ze
een kind, binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe je de zorg voor kinderen samen kunt delen. Vaak wordt hiermee voorkomen dat
zwaardere zorg nodig is.
Alle ballen in de lucht
Vraagouders zijn ouders die, door allerlei oorzaken, moeite hebben om alle ballen in de lucht te houden. Vaak gaan vraagouders
door een moeilijke tijd en hebben ze geen netwerk dat hen kan helpen met de opvang en zorg voor hun kinderen, of is hun netwerk uitgeput.
Zoals bij Rosa (niet haar echte naam); ‘Toen mijn kinderen voor het eerst naar Luce ging was dat dubbel. Ze genieten echt enorm
van die bezoekjes en alle aandacht die ze krijgen. En dat gun ik ze natuurlijk. Maar ik dacht ook “straks willen ze liever daar wonen”. Ik vroeg me af waarom Luce dat voor mij wilde doen en of ik het misschien niet goed genoeg deed? Het is wennen hoor,
als je gewend bent altijd alles in je eentje te moeten doen. Maar het is eigenlijk een soort tante voor de kinderen en dat is geweldig, want al onze eigen familie woont in het buitenland.’
Training
Voordat steunouders beginnen is er een kennismakingstraject met een training boordevol tips en handvatten. Gedurende het
hele traject blijft een coördinator beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of problemen. De steunoudercoördinator matcht
vraag en aanbod zorgvuldig, zodat steun- en vraagouder goed bij elkaar passen. Natuurlijk is het wennen over en weer. Daarom
is er altijd eerst een wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.
Aanmelden en informatie:
Zou je een gezin willen verwijzen, wil je folders neerleggen op school, een poster ontvangen of heb je vragen? We zijn op zoek
naar mensen die steunouder willen worden en naar ouders die een vraag hebben voor steun.
Voor Meierijstad neem contact op met de steunoudercoördinator Anne van Dinther: meierijstad@steunouder.nl/ T
0635111847/ www.steunouder.nl
Anne van Dinther
Coördinator Integrale Vroeghulp &
Coördinator Steunouder Meierijstad
Jeugdprofessional Meierijstad
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Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven
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