
 

  

Mail opening scholen 
 

Gisteren heeft u een mail gekregen over de opening van de scholen. Heeft u deze 

mail niet ontvangen, maak dit dan kenbaar bij de leerkracht van uw zoon/dochter.  

  

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 
  

De oudergeleding van de MR is op zoek naar twee nieuwe leden. In de bijlage van 

deze Piramail vindt u meer informatie over de veranderingen en het verkiesbaar 

stellen voor schooljaar 2020-2021. 

 

Kalender mei 
 

Omdat de kinderen tot 2 juni deels naar school gaan, ontvangt u voor de maand 

mei ook geen kalender.  

De creamiddag voor deze maand komt hiermee ook te vervallen.  

 

Schoolfotograaf 
 

Helaas is het niet mogelijk om, gezien de huidige maatregelen, een alternatieve 

datum te vinden voor de schoolfotograaf. Dit komt dus voor dit schooljaar jammer 

genoeg te vervallen. 

 

Gymlessen 
 

Vanwege de geldende maatregelen zullen alle gymlessen tot en met 31 mei 

niet doorgaan. Kinderen hoeven dus geen gymspullen mee naar school te brengen.  
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Maandelijkse informatiebrief Zorg in Deurne 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Normaal zouden we starten met een rubriek waarin 

(fictieve) ouder Henk en Margriet een vraag stellen, 

waar de gezins- en jongerencoach van de school 

antwoord op geeft.  Echter vinden wij het in eerste 

instantie belangrijk om even aandacht te besteden 

aan jullie, de gezinnen en kinderen die in deze (bijzondere) nieuwe (opvoed)situatie 

in tijden van het coronavirus de opvoeding vorm moeten blijven geven. We kunnen 

ons voorstellen dat jullie samen een hoop leuke en gezellige dingen doen in deze 

periode, maar ook kan het zo zijn dat er meer spanningen in huis zijn nu iedereen 

meer thuis is en bij de meeste mensen de dagstructuur er anders uit ziet dan 

normaal. Er worden hele andere dingen van ons verwacht: binnen blijven, afstand 

houden, minimaal contact met anderen, huiswerk mee oppakken, etc.. Mocht je er 

even niet uitkomen? Merk je dat spanningen oplopen? Merk je dat je jezelf sneller 

irriteert? Heel begrijpelijk! Stuur dan gerust een appje of neem telefonisch contact 

op, ook al is het ‘maar’ voor een luisterend oor. 

 

Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan een ander onderwerp: 

lentekriebels!! De zon schijnt, het wordt lekker weer, mooie bloemen in de tuinen. 

Daar wordt iedereen toch vrolijk van?! In deze rubriek ‘vraag en antwoord’ zullen 

maandelijks opvoedvragen gesteld worden door (fictieve) ouders Henk en Margriet 

Janssen, waar de gezins- en jongerencoach van de school van uw kind antwoord 

op zal geven. 

Beste gezins- en jongerencoach, 

Gisteren kwam onze dochter Franka (4 jaar) thuis van spelen met een vriendje 

(Mark van 4 jaar). De moeder van Mark belde ons daarna op. Ze hadden fijn 

gespeeld, maar ze waren ‘doktertje’ gaan spelen, waarbij ze hebben samen een 

elastiek om het piemeltje van Mark hebben gedaan. We schaamden ons kapot, 

maar waren ook bezorgd, omdat ze met hun zoon naar de huisartsenpost 

moesten. Gelukkig is alles goed gekomen, maar we waren ook erg boos op haar, 

dit is toch niet meer normaal voor zulke jonge kinderen? Ze horen daar toch nog 

lang niet mee bezig te zijn? Graag willen we zo snel mogelijk een reactie, we 

maken ons zorgen. 

Houdoe, 

Henk en Margriet Janssen 

 

 



Beste Henk en Margriet, 

Goed dat jullie, ook in deze dynamische periode, ons weten te vinden. Vaak zien 

we dat op het onderwerp ‘kinderen en seksualiteit’ een taboe heerst en dat 

mensen dit lastig vinden om te bespreken. Wij zijn blij om te zien dat jullie ook dit 

onderwerp met ons bespreekbaar maken. We begrijpen dat jullie iets minder blij 

waren toen de moeder van Mark jullie met dit bericht belde. Maar om jullie 

meteen gerust te stellen: dit soort ‘experimenten’ zijn passend bij de seksuele 

ontwikkeling van kinderen. Wel is het belangrijk om hierover met je kind te praten, 

zodat Franka en de kinderen waar ze mee speelt zich veilig kunnen ontwikkelen. 

Nu kunnen we ons voorstellen dat er vragen oppoppen: wat is seksuele 

ontwikkeling? Hoe kan dit er nu bij horen? Wat hoort wel bij de seksuele 

ontwikkeling en wat niet? Mag dit allemaal? Moeten kinderen hierin gecorrigeerd 

worden? In onderstaand stuk gaan we proberen daar wat meer duidelijkheid over 

te geven. 

Het begrip ‘seksuele ontwikkeling’ is een erg breed begrip. Seksuele ontwikkeling 

bevat verschillende domeinen: fysieke ontwikkeling, psychosociale ontwikkeling en 

vruchtbaarheid en voortplanting. Wanneer ‘seksualiteit’ onderwerp van gesprek is, 

denken mensen al gauw aan het verrichten van seksuele handelingen, terwijl dit 

maar een klein onderdeel is van een grote ontwikkeling. Seksuele ontwikkeling start 

al op een jonge leeftijd. Peuters bijvoorbeeld, zijn erg geïnteresseerd in hun eigen 

geslachtsdeel en kunnen deze veelvuldig aanraken, waarbij ze bepaalde 

gevoelens krijgen. Deze gevoelens zijn anders dan gevoelens die volwassenen 

hebben.  

Jullie dochter Franka van 4 jaar zit in de volgende fase van 

de seksuele ontwikkeling, waarbij ze zich meer gaat richting 

op de ander. Het is heel normaal dat ze nieuwsgierig is naar 

hoe anderen eruit zien. Kleuters spelen om die reden graag 

doktertje of vadertje en moedertje. Geslachtsdelen tekenen 

of aan proberen te raken is heel normaal en past bij de 

ontwikkeling. Dit is dus niets om je zorgen over te maken. We 

kunnen ons voorstellen dat dit ongemakkelijk voelt of dat je 

even niet weet wat je ermee moet doen.   

Het hoort bij de ontwikkeling en het is dus belangrijk dat dit niet afgestraft wordt 

door ouders. Voor kinderen voelt het uitvoeren van deze handelingen heel anders 

dan het voor ons als volwassenen voelt. Wanneer kinderen hier straf voor krijgen 

leggen ze de link dat straf een gevolg is van gevoelens over hun lichaam hebben 

en dat dit verboden is. Dit is niet verboden. Wel is het heel belangrijk om het hier 

met je kind over te hebben, zodat ze op een veilige manier kan ontwikkelen, ook 

op seksueel gebied. Het is belangrijk om aan Franka uit te leggen dat ze vriendjes 

en vriendinnetjes geen pijn mag doen tijdens deze spelletjes en dat een elastiekje 

om het piemeltje van een vriendje doen, dus niet mag. Ook is het belangrijk dat ze 

leren dat ze ‘nee’ mogen zeggen en anderen niet mogen dwingen om 



handelingen te verrichten die de ander niet wil. Op deze manier zal Franka op een 

gezonde manier leren wat wel en niet mag.  

Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt of andere dingen wil bespreken. 

Jullie (en andere ouders) kunnen dan natuurlijk altijd contact opnemen met ons 

op onderstaande gegevens. Ook wanneer jullie vragen hebben over jullie 

opvoedsituatie met betrekking tot het coronavirus horen we graag van jullie. 

Lea van Ooijen | Gezins- en jongerencoach | Zorg in Deurne 

Telefoonnummer: 06-19987781 | E-mailadres: l.vanooijen@deurne.nl  

Werkdagen: Maandag, dinsdag, en vrijdag. 

Gemeente Deurne | Oude Martinetstraat 2, 5750 AA | Deurne 
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