December 2015

Geachte ouders/verzorgers,
De komende jaren
staat voor alle SCOPE-basisscholen sociale veiligheid op het

programma.
We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn
gemak voelt. Door over dit onderwerp les te geven leren kinderen o.a. dat ze hun
grenzen mogen aangeven en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. En zo zijn er nog veel
meer voorbeelden te geven.
Om die sociale veiligheid te zo goed mogelijk vorm te geven, werken we graag
samen met u als ouder/verzorger.
Door gezamenlijk dezelfde normen en omgangsregels uit te stralen, zorgen we
samen voor een sociaal veilige omgeving voor onze kinderen!
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit.
Onze school vindt het belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke
en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en
belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik gaan maken van het lespakket
‘relaties en seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door les te geven over de genoemde
onderwerpen leren kinderen over hun lijf, groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor
worden ze weerbaarder en wordt ook tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en
ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen.
Als school kunnen wij dit echter niet alleen!
Veel ouders/verzorgers hebben vragen over de lichamelijke ontwikkeling van
kinderen. En voor kinderen is dat al niet anders. De ontwikkeling verloopt
spelenderwijs en met vallen en opstaan. Het is daarbij belangrijk dat uw kind
leert welk gedrag normaal is, hoe uw kind grenzen kan aangeven en hoe het met
andermans gevoelens om moet gaan. Als school willen wij kinderen zo goed
mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We kunnen dat niet alleen. Daarom
willen we u, als ouder/verzorger, bij het onderwerp betrekken door u uit te nodigen
voor een ouderavond op dinsdag 12 januari! Zie de uitnodiging hieronder.

UITNODIGING!!!!
OUDERAVOND

Relaties en Seksualiteit

Voor alle ouders/verzorgers van De Mare (locatie Meteoorlaan en Schelfhorst)
Dinsdag 12 januari 2016 van 19.30 uur – 21.30 uur op de locatie Schelfhorst

De avond wordt verzorgd door een medewerker van GGD HM. Bij deze avond zullen ook
teamleden aanwezig zijn.
We willen er een interactieve avond van maken waarin ruimte en tijd is om met elkaar
in gesprek te gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn de lichamelijke,relationele en
seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, lokale cijfers en wat u thuis als
ouder/verzorger kunt doen om uw kind te ondersteunen. Daarbij kunt u van gedachten
wisselen met andere ouders/verzorgers en kennismaken met het thema via interactieve
werkvormen. Tijdens de avond (of achteraf) is er gelegenheid om vragen te stellen.
Aandacht voor relaties en seksualiteit op school
Tijdens de avond wordt ook besproken hoe lichamelijke en relationele
ontwikkeling op school aan de orde zal komen. Zo krijgt u een beeld van wat de
school in welke groep gaat doen en hoe de lessen er uit zien.
U komt toch ook?
In verband met de opzet van de avond en de voorzieningen, is het fijn als u dit alvast aan ons
door wilt geven. Wilt u deze aanmelding daarom uiterlijk 6 januari inleveren bij de leerkracht
van uw kind? Een e-mail naar 
demare@scopescholen.nl
mag natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,
Talitha Canrinus
Karen Smook
Elly Pauw

Aanmelden voor ouderavond ‘relaties en seksualiteit’
Naam zoon en/of dochter:
Groep:
Naam ouder/verzorger:
Aantal personen voor ouderavond ‘relaties en seksualiteit’:

