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Opschoondag 

Zoals ieder jaar doen we mee aan de landelijke opschoondag. 

Voorheen was deze in het begin van het schooljaar. Dit jaar gaan we 

de schoolomgeving opschonen op 21 maart. We starten gezamenlijk 

op het schoolplein waar de wethouder het startschot zal geven voor 

de opschoondag. Vervolgens gaan we het dorp in, gewapend met 

handschoenen en vuilniszakken. 

 
Coöperatieve werkvorm maart 

In de maand maart worden de twee werkvormen van januari en februari herhaald: Binnen-

buitenkring en tweetalcoach. 

 

Week van het geld 

Van 12 tot 16 maart is het de week van het geld. In de loop van de week wordt in iedere groep 

een les gegeven die in het teken staat van geld. In groep 7/8 gebeurt dat in de vorm van een 

gastles. 

 

Week van de lentekriebels 

Van 19 tot 23 maart is de week van de lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het 

speciaal- en basisonderwijs. De projectweek is een leuke manier en een goed begin om 

schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. De relationele en seksuele 

vormingslessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden 

ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze 

thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s 

nemen wanneer ze gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele 

vorming binnen het speciaal- en basisonderwijs omvat meer 

dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of 

voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties 

en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen 

alle groepen. 
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Grote rekendag 

Op 28 maart doen we voor de vierde keer mee aan de grote rekendag. Het is een dag die 

helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook 

daarbuiten. Het thema van deze editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch 

nadenken tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Het doel 

is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 

onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

Streetwise 

Op 29 maart besteden we in de vorm van Streetwise weer aandacht aan verkeerseducatie. 

Streetwise is een tweejaarlijks verkeersproject dat door de ANWB gegeven wordt aan alle 

groepen van de basisschool. Voor iedere leeftijdsgroep is er een andere activiteit: 

 Groep 1 en 2: Toet toet 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

Voor meer informatie over het project: https://www.anwb.nl/verkeer/streetwise 

 

Vaders en opa's lezen voor! 

Elke laatste zaterdag van de maand wordt er van 11.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek van 

Oudenbosch voorgelezen. Er zijn verschillende vaders en opa's die zich hier vrijwillig voor 

inzetten. Kom eens een keertje kijken met de kinderen. Je kunt dan gelijk wat boeken 

meenemen voor thuis! Klik hier voor een verslag van zaterdag 27 januari. En heb je zin om als 

voorleesvader mee te doen? Meld je aan! Neem dan contact op met Tom Pellis, 06-41192044.  

 

Oudercommissie Peuterspeelzaal 

Sinds vorig schooljaar heeft onze Peuterspeelzaal een Oudercommissie die bestaat uit 5 leden. 

De functie van de OC is het dienen als klankbord. Drie keer per jaar komen de leden samen en 

bespreken met de directie wat er leeft onder de ouders.  

Omdat kinderen op hun vierde verjaardag overstappen naar de basisschool nemen we na de 

zomer afscheid van twee ouders. Bij dezen doen we een oproep aan ouders die de 

Oudercommissie van PSZ Hummelbosch willen komen versterken. Aanmelden of informatie bij 

de voorzitter Lindy Oomen: l.broos@borgesius.net 
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