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Techniekweek 

 

De Techniekweek is dit jaar van 28 maart tot en met 1 april (geen grapje). Dit schooljaar 

staat hij in het teken van proefjes doen en proefjes.nl. Per bouw worden een aantal 

proefjes aangeboden en besproken door de leerkracht. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen 

ook zelf proefjes uitvoeren. In groep 7-8 worden de kinderen gevraagd om een proefje 

thuis voor te bereiden. De onderbouw sluit de Techniekweek af met een voorstelling van 

Mad Science. 

 

We werken van groep 1 t/m 8 met de volgende opbouw:  

> Stap 1: wat denk je dat er gaat gebeuren? 

> Stap 2: wat gebeurt er? 

> Stap 3: hoe denk je dat dit komt? 

 

We wensen alle leerlingen veel ontdek-plezier! 
 
 
 

Week van de Lentekriebels 
 
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en 

seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier 

onder de aandacht bij kinderen, leerkrachten en ouders.  

 

In de groepen 1 t/m 8 is afgelopen week aandacht 

besteed aan de relationele en seksuele vorming. Ook komende week zal er in 

verschillende klassen nog aandacht aan worden besteed. 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. 

 

Mogelijk heeft u al het een en ander gehoord van uw kind over deze lessen. Heeft u er 

nog niks over gehoord van uw kind? Vraag er dan eens naar. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.weekvandelentekriebels.nl 
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