
 
 
 

Nieuwsbrief maart 2022 
 
Invullen oudervragenlijst 
Pas geleden hebben de ouders via de mail een link naar een vragenlijst 
ontvangen. Wat fijn dat zoveel ouders deze al ingevuld hebben. Om een 
nog beter beeld te krijgen van de mening van ouders, is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk ouders deze lijst invullen. Vandaag krijgen jullie daar 
via de mail een herinnering voor.  
Willen jullie deze graag uiterlijk a.s. vrijdag 25 februari invullen? 
Dankjewel voor de medewerking. 
Met vriendelijke groet, Miriam van Montfoort 
 
Week van de Lentekriebels 
In de week van 21 maart doen we weer mee met de Week van de 
lentekriebels. 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  
We werken vanuit het lespakket: Kriebels in je buik. 
Dit jaar is het thema: je lijf is van jou. 
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect 
hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en 
andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En 
maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en 
seksualiteit. Zo:  

• durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. 
• ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 
• worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst 

gedrag. 
• leren ze respectvol met elkaar om te gaan.  

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website:  
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/ 
 
Naschoolse activiteiten 
Omdat de maatregelen het weer toelaten kunnen we weer verder met 
het aanbieden van de naschoolse activiteiten. We willen graag een 
divers aanbod bieden in activiteiten zodat alle kinderen kansen krijgen 
om hun talenten te ontdekken of in te zetten. We hebben vanuit de 
gemeente Eindhoven een subsidie ontvangen zodat de kinderen 
kosteloos kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Via het ouderportaal 
kunt u vandaag het aanbod bekijken in naschoolse activiteiten en uw 
kind eventueel aanmelden.  
Met vriendelijke groet, 
Oxana van Kessel 

Agenda maart 

28-02 t/m 04-03 Voorjaarsvakantie 

08-03-:rapportgesprekken 1 t/m 7 

10-03: rapportgesprekken 1 t/m 7 

11-03: Groep 1 t/m 4 middag vrij 

22-03: OR vergadering 

25-03: Groep 1 t/m 4 middag vrij  

30-03: Nieuwsbrief april 

31-03: Verkeersexamen theorie 

 

Bijlagen: 

• Oproep Pleegzorg 

informatieavond 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/


 
 
 
 
Nieuws van de OR 
Wij zijn blij dat de maatregelen versoepeld zijn. Dit wil ook zeggen dat 
ouders welkom zullen zijn in school. Wij hopen dan ook weer op jullie 
hulp te kunnen rekenen. Wij als Ouderraad zullen de oproepjes hiervoor 
op het Ouderportaal laten plaatsen. Wij hebben er weer zin in! 
Op 22 maart vindt er een vergadering van de OR plaats. Deze is NIET 
openbaar, maar mocht u belangstelling hebben om lid van de OR te 
worden, bent u welkom om een keer mee te kijken. Laat het dan even 
weten via ons mailadres ouderraad-deboog@skpo.nl. 
Groet Nicole, Patricia, Linda en Dorian 
 
Oproep Pleegzorginformatie-avond 
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig 
is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) 
niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. 
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een 
(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past 
niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard 
nodig. Ook in Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is 
voor jou? Kom dan naar de informatieavond op 15 maart. Meer 
informatie staat in de bijlage.  
 
Beste ouders/verzorgers, 
Nog 2 dagen en dan is het Carnavalsvakantie. Voor ons voelt die 
vakantie als een afsluiting van een hele lastige periode. Een 
periode met lockdowns, thuisonderwijs, scholensluiting, testen, 
hoge aantal besmettingen enzovoorts. We weten dat corona hierna 
niet verdwenen is, maar we kijken heel erg uit naar een frisse start 
na de vakantie.  
De kinderen mogen vanaf aanstaande vrijdag weer allemaal 
gezellig door de voordeur naar binnen, ouders van de kleuters 
mogen weer fijn mee naar de klas, oudergesprekken kunnen op 
school gevoerd worden. En wat we het allerfijnste vinden, is dat 
alle ouders die iets willen zeggen, vragen, overleggen of zomaar 
even gedag willen komen zeggen allemaal heel erg welkom zijn op 
school. We kijken ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten. 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie! 
Namens Team Kindcentrum De Boog 
Miriam van Montfoort, Susanne Nagelmaeker 
 
 
 
 

We zien jullie weer op maandag 7 maart 


