
 

  

       

  
 
  

     

     

     

     

     

               

     

     

  
 
  

     

            

     

     

     



 

 In de Bijbel wordt verteld over een man die al 38 jaar bij een badhuis 

ligt te wachten totdat het water in beweging komt. Dat is namelijk het 

moment waarop iemand hem naar het water moet brengen. Het 

genezende water dat zijn verlamde benen weer sterk zal maken. Maar 

in 38 jaar heeft niemand hem gezien en opgepakt. Dan komt Jezus; hij 

ziet de man in heel zijn kleinheid en kwetsbaarheid en geeft hem de 

kracht om op te staan en weer volop te leven.    

 

 In dit thema ontdekken de kinderen hoe ze elkaar echt kunnen ‘zien’. 

Om elkaar te erkennen en waarderen zoals ze zijn. Met hun leuke en 

soms moeilijke kanten. Omdat iedereen de moeite waard is.  

Bijbel: De overspelige vrouw (Johannes 7:53-8:11); Jezus ziet de kinderen (Lucas 18, 15-17)  ; De 

blinde Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); De lamme te Bethesda (Johannes  

 5:1-15).  

 Typeles  
 In groep 7 en 8 starten we op 8 maart met klassikaal computertypen. In 12 lessen van een uur leren de 

kinderen met 10 vingers typen, zonder op hun vingers te kijken. Deze lessen worden in de klas gegeven. 

Naast deze wekelijkse les moeten de kinderen ook huiswerk maken. Dit doen ze op een website en leren 

zo spelenderwijs typen. Na deze lessen zullen de kinderen examen te doen. Bij het behalen van dit 

examen krijgt de leerling een landelijk erkend diploma. De typelessen worden verzorgd door DVB-PC kids.  

 Afval scheiden  
 Vanaf 1 januari 2023 wordt in de gemeente Reimerswaal het afval anders ingezameld om de 

hoeveelheid restafval te verminderen.  

 Helaas hadden onze containers wat vertraging opgelopen maar vanaf nu doen ook wij mee.  



 

 



 

 Nieuws vanuit de bieb  
 Dit keer aandacht voor de activiteiten die plaatsvinden in de vestigingen van Bibliotheek Oosterschelde. 

Naast het lenen van boeken is er zoveel leuks te doen in de bibliotheek op het gebied van leesbevordering 

en mediawijsheid. Je leest er meer over in de nieuwsbrief die bijgevoegd is als aparte bijlage.  

 Kinderkunstweek  
 In maart plannen we een aantal lessen over het thema “Van druppel tot tsunami / water in de kunst.” 

Het is de kleinste druppel die uiteindelijk de steen uitholt en aan het begin staat van al het leven.  

 Water als vriend en vijand, maar vóór alles onmisbaar, ook in de kunst.  

 We laten de kinderen kennis maken met kunst over dit thema en gaan er zelf mee aan de slag!  

 Schoolzwemkampioenschappen  
 Op zaterdagmiddag 11 maart 2023 zal een aantal kinderen van onze school strijden om de titel van 

snelste school van Reimerswaal in zwembad “Den Inkel” in Kruiningen.  

 Het zijn:  

uit groep 4: Jenar van Gaans, Neva van Harn, Oscar Guyett, Yentl Bruijns en Nora Kik  

uit groep 5: Noa van Berkel, Jop Pauwels en Eva van den Biggelaar  

uit groep 6: Zoë Hoogstrate en Esmee Koch  

 Het kampioenschap begint om 15.00 u., maar rond 14.50 u. gaan de deuren van het zwembad 

open en is iedereen welkom! Er wordt gestreden om enkele (team)prijzen:  

- De snelste school van de gemeente Reimerswaal  

- Het mooiste spandoek van de gemeente Reimerswaal  

 Als je niet komt zwemmen, kun je deze kanjers ook komen aanmoedigen.  

 Wie helpt om een mooi spandoek te beschilderen??? Aanmelden bij juf Suus.  

 Gezonde relaties en seksualiteit  
 “Hoe komt een baby in een buik?”, “Waarom heeft Esther twee moeders?” , “ Hoe maak je een verkering 

uit?” of “Wat gebeurt er als je puber wordt?”  

  

  



 

Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben vaak vragen over relaties en seksualiteit. Het doel van relationele 

en seksuele vorming, thuis en op school, is dat kinderen zich veilig en gezond ontwikkelen en leren zelf 

gezonde en verantwoorde keuzes te maken met respect voor zichzelf en de ander.  

 We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Door 

les te geven over relaties en seksualiteit leren kinderen dat zij hun grenzen mogen aangeven en dat ze 

trots op zichzelf mogen zijn. Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. 

Om die sociale veiligheid te creëren werken we graag samen met u als ouder/opvoeder.  

 Onze school wil graag dat kinderen leren over 

lichamelijke en relationele ontwikkeling op een 

manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. 

In alle groepen worden er lessen gegeven over je 

lijf, groeien, gevoelens en relaties. Dit doen we met 

het lespakket ‘Kriebels in je buik’. Hierdoor worden 

kinderen weerbaarder en wordt ook tegenwicht 

geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen 

die zich in onze maatschappij afspelen.  

 Veel ouders hebben vragen over de lichamelijke 

ontwikkeling van kinderen. En voor kinderen is dat 

niet anders. Het is daarbij belangrijk dat uw kind 

leert welk gedrag gezond is, hoe uw kind grenzen 

kan aangeven en hoe het met gevoelens van anderen om moet gaan.  

 Als school willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We willen u als ouder of 

opvoeder, bij het onderwerp betrekken en nodigen u daarom uit voor een ouderavond. Deze ouderavond 

wordt verzorgd door de GGD Zeeland en zal plaatsvinden op maandag 6 maart om 19.00 u. Noteer deze 

datum vast. Via Parro kun je je aanmelden.  

  



 

 

 VVE project  
 Na de voorjaarsvakantie starten we in groep 1/2 met het gezamenlijke thema ´eet  

 smakelijk´. Alle peuter- en kleutergroepen uit Rilland zullen in die periode aan 

hetzelfde thema werken. Dinsdag 21 maart is de gezamenlijke afsluiting bij ons op 

school. Tussen 18.00- 19.00 uur kunt u komen kijken naar wat uw kind geleerd en 

geknutseld heeft. Ook willen we u deze avond een beeld geven van de activiteiten 

die we met de groep rondom het thema gedaan hebben.  

 

 

 Agenda Maart  

 6  

Ouderinfoavond door de GGD over gezonde relaties en seksualiteit. Aanvang 19.00 u. 

 8   Biddag  

 11  15.00 - 18.00 u.  Schoolzwemkampioenschappen  

15 ™ 26   Kinderkunstweek  

 21   Afsluiting VVE project: 18.00 - 19.00 u.  

 Agenda April  

 6   Paasviering  

7 t/m 10   Goede Vrijdag en Tweede Paasdag  

 11   Studiedag  

18 & 19   IEP eindtoets  

 21   Koningsspelen en start vakantie om 12.00 u.  

 


