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Kernconcept Groei en Leven
Kernconcept groei en leven is in volle gang. Het hele menselijk
lichaam wordt figuurlijk binnenstebuiten gekeerd. Hieronder ziet
u een impressie:

In dit nummer:
KC Groei en Leven ..........1
Oude apparaten .............2
Rond en Plat ...................2
Kriebels in je buik ...........2
Van Pet naar Pret ...........3

Op de kalender:
21-03 feestdag xpect 60 jaar
28-03 afsluiting KC 5

Op donderdag 28 maart sluiten we kernconcept groei en leven af. In unit 1 mogen de kinderen hun zieke beer of pop meenemen en die in de doktershoek beter maken). In unit 2 mogen de ouders op donderdag 28 maart bij hun kind op consult komen in het ‘ziekenhuis’. De
leerkrachten van unit 2 zullen u hierover zelf informeren. Unit 3 en 4 werken hard aan hun
Corpus-museum. Hoe zij dit gaan afsluiten zullen zij zelf met u communiceren.

Oude apparaten

rr

Heeft u nog oude apparaten in huis? Apparaten die eigenlijk naar de
stort zouden moeten maar waarvoor de moeite nog niet genomen is
om ze weg te brengen?
Dan willen wij deze graag in ontvangst nemen om aanstaande donderdag uit elkaar te halen en mee te knutselen.
U kunt de apparaten neerzetten in de hal op de eerste verdieping.
Alvast bedankt!

Rond en plat
Unit 2 is voor donderdag op zoek naar voorwerpen die rond en
plat zijn. Denk hierbij aan knopen, dekseltjes, dopjes, oude
munten, enz. Deze kunt u inleveren in unit 2 op de tafel die in
de gang staat.

Lentekriebels
Tijdens kernconcept groei en leven staat ook het project “Kriebels in je buik” van de
GGD centraal. In alle units worden lessen gegeven over sexuele en relationele ontwikkeling van kinderen. Er wordt in iedere thuisgroep aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld.
2. Voortplanting en gezinsvorming.
3. Sociale en emotionele ontwikkeling.
4. Seksuele weerbaarheid.
Deze 4 onderwerpen staan in iedere unit centraal. Uiteraard gaan we in unit 4 veel dieper op de stof in dan in unit 1.
In unit 1 leren kinderen de lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Ook gaat
het over elkaar aanraken. Waar raak je elkaar wel aan en wat is privé? Wat vind je fijn
en wat vind je niet fijn? En wat kun je doen als je het niet fijn vindt?
In unit 2 praten de kinderen met elkaar over hoe je je voelt als je bloot bent. En dat het
normaal is dat dat thuis anders voelt dan op een andere plaats. Ze praten over hoe ze
geboren zijn en over dat je speciale gevoelens voor iemand kunt hebben.
In unit 3 leren de kinderen over het ontstaan en de geboorte van een baby. De verschillende onderdelen van het lichaam komen aan bod en de behoefte aan privacy die mensen hebben. Maar ze praten met elkaar ook over de mensen om je heen, verschillende
soorten vriendschappen en verliefd zijn.
In unit 4 besteden we aandacht aan jongens en meisjes in de puberteit. Wat gaat er allemaal veranderen aan je lichaam. Er wordt gesproken over wat seks is en wat veilig vrijen
inhoudt. Ook wordt er aandacht besteed aan mannen en vrouwen in de media en grensoverschrijdend gedrag.
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