
 

Het Fonkelnieuws van februari 

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Wij hebben met elkaar op de scholen intensieve weken 

achter de rug; veel kinderen zaten in quarantaine maar ook een grote groep leerkrachten met soms 

als gevolg dat klassen thuis zaten. Ook voor u een uitdaging. Op onze scholen zijn de klassen gelukkig 

bijna weer compleet. We gaan langzaam het voorjaar tegemoet met veel versoepelingen. Dit 

betekent dat wij ook weer ouders in de school mogen ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee! Voor 

ateliers, activiteiten en avonden kunt u dus uitnodigingen verwachten. 

Week van de Lentekriebels 

Van 21 t/m 25 maart is de jaarlijkse ‘Week van de Lentekriebels’. Deze week is een nationale 

projectweek voor het basisonderwijs. Scholen geven in deze week les over weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Het 

thema van dit jaar is ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.  

Op de Diamantscholen doen wij in alle groepen mee met deze week. Voorafgaand is een ouderavond 

in samenwerking met de GGD Noord-Oost Gelderland waar wij u informeren over het programma 

van deze week. Ook kunt u uw vragen stellen. U krijgt per locatie hiervoor een apart uitnodiging voor 

deze avond. 

Identiteit en levensbeschouwing 

In maart willen we binnen PCBO graag in gesprek met ouders, MR en teamleden over identiteit en 

levensbeschouwing en het traject waarin PCBO zich met betrekking tot dit onderwerp bevindt. 

Daarvoor zijn rondetafelgesprekken ingepland. Deze gesprekken staan gepland op onderstaande 

momenten. Een uitnodiging volgt. Mocht het onderwerp u aanspreken, dan kunt u deze data alvast 

noteren en u na de uitnodiging aanmelden voor een van deze momenten. 

Het gaat om:   

17 maart 15:30- 17.00 uur  

22 maart 19.30-21.00 uur  

29 maart 19.30-21.00 uur 

 

 



 

 

Corona versoepelingen 

De kinderen hoeven na de voorjaarsvakantie niet meer via de zijdeuren naar binnen. De kleuters 

mogen via hun eigen ingang en de kinderen van groep 3 t/m 8 via het grote plein.  

Daarnaast vervalt voor de kinderen van de bovenbouw en de leerkrachten ook het dragen van een 

mondneusmasker. Wel blijft het advies voor leerkrachten en kinderen van de bovenbouw om 2x per 

week een zelftest te doen. 

Terugblik thema 

 

  

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het Thema 

Duurzaamheid: een schonere wereld begint bij onszelf. Bij de 

onderbouw hebben we bezoek gehad van vuilnismannen met de 

grote vuilniswagen en zijn we vooral bezig gegaan met afval en 

het scheiden daarvan. 

 

In de middenbouw lag de nadruk vooral op 

het hergebruik van materialen. Wat kan je 

maken van stof en kleding en kan je 

kaarsen omsmelten tot iets nieuws?  

 



 

 

Het thema na de vakantie is Reis door je lijf. Dit past goed bij de week van de lentekriebels. 

 

KrisKras 

Afgelopen week hebben wij de kinderen een flyer meegegeven over het Project KrisKras. Samen met 

de 4 scholen (de Diamant, de Vliegenier, Het Kroonpad en de Zonnehoek) en Doomijn kinderopvang 

in het Kristal, maken de kinderen samen een kwartetspel en memoriespel. Om dit spel te kunnen 

maken zijn we op zoek naar donaties. In de bijlage stuur ik u de flyer nogmaals mee. 

Ook zijn we bezig met het organiseren van een 2e hands spelletjes markt op 23 maart en 24 maart in 

Het Kristal. Vanaf maandag 7 maart t/m 18 maart kun je je spellen hiervoor inleveren op school. De 

opbrengst komt ten goede aan onze eigen spellen die we gaan maken. 

 

In de bovenbouw hebben we een bezoek gebracht aan 

de Herenboerderij en zijn we gaan onderzoeken hoe 

duurzaam we thuis eigenlijk leven en zijn we een echt 

adviesbureau geworden. Welk advies geven we de 

ouders als het gaat om duurzaamheid? 

 


