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Met groep 5 t/m 8 gaat Theo een gezamenlijk kunstwerk maken. Dit kunstwerk heeft te

maken met de tijd waar wij nu in leven, de afstand die we moeten houden, geen handen

geven. Het kunstwerk wordt ook gebruikt voor zijn tentoonstelling “Na Bij” in het Rietveld

Paviljoen Amersfoort in mei dit jaar. 

Vrijdag 18 maart wordt ons project op school voor groep 4 t/m 8 geopend door burgemeester

Gerlof Bouwmeester en zijn wethouder. Ze bieden de regenboogvlag aan en gaan in alle

groepen gastlessen geven over de betekenis hiervan. Tevens ontvangt de St. Jozefschool het

tweede vignet Gezonde School ‘Relaties en seksualiteit’ en is er een poppenkastvoorstelling

voor groep 1 t/m 3 over vriendschap en eveneens gastlessen van de burgemeester en zijn

wethouder. Tot slot gaan we met z’n allen feestelijk de regenboogvlag hijsen.

In twee weken tijd gaan wij toewerken naar een mooie tentoonstelling waarbij wij u van harte

uitnodigen. Wandelend door de school zijn dan kunstwerken te bezichtigen van alle kinderen

welke muzikaal opgeluisterd zullen worden met liedjes over vriendschap, die onze

muziekdocent Matthijs met de kinderen heeft ingestudeerd en opgenomen.

"Als mijn kind doktertje speelt, moet ik me dan zorgen maken?"

"Wat kan ik zeggen als mijn kind vraagt waar baby’s vandaan komen?"

"Is het normaal dat mijn puber op internet op zoekt gaat naar seks?"
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Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Het gaat ook over liefde en
vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven wat je wel en niet
wilt en lekker in je vel zitten. 

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan vragen over relaties en seksualiteit.
Onze school zal van 21 t/m 25 maart a.s. voor de tweede keer meedoen aan de "Week van

de Lentekriebels". Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Zo
geven we lessen over relationele en seksuele vorming, maar koppelen we het ook aan ons
"Groot Cultureel Schoolproject" met als thema ‘VRIENDSCHAP’. Kinderen gaan op weg naar
vriendschappen voor het leven. Hoe fijn is het om een goede vriend of vriendin te hebben,
wat doe je om vriendschappen aan te gaan, te onderhouden of te vernieuwen? 

Mooie boeken over vriendschappen en relaties zijn aangeschaft, waaruit gewerkt

gaat worden. In de groepen 1 t/m 4 gaat beeldend kunstenaar Theo van Delft

van NEOS, 3D schilderijen maken over vriendschap en zij brengen ook een

bezoek aan het theater.



De tentoonstelling vindt plaats op 

donderdag 31 maart a.s. 

van 16.30 tot 18.00 uur op school. 

Hier willen we (indien mogelijk) de onthulling van het nieuwe speeltoestel aan koppelen.
De leerlingenraad zal om 16.30 uur het toestel, waar alle kinderen tijdens de sponsorloop zo
hard voor gerend hebben, onthullen.

In het kader van ons project voegen wij een brochure toe over seksuele ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 18 jaar (uitgegeven door Rutgers). Mogelijk helpt u dit bij de opvoeding thuis.

Heeft u vragen over deze Week van de Lentekriebels en/of ons Groot cultureel schoolproject,
dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of de directie.

U komt toch ook? 
Wij zien u met uw kinderen graag op donderdag 31 maart om 16.30 uur.

Kinderen & team St. Jozefschool

Wilt u het project volgen? Klik dan hier voor meer informatie op onze website.

vriendschap
[ vriend-schap ]

is een regenboog tussen twee harten die

zeven kleuren delen; geheimen, waarheid,

verdriet, vertrouwen, geluk, respect & l iefde

https://www.jozefachterveld.nl/vriendschap-cultureel-schoolproject-2022/

