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Agenda
Opgeven broertjes zusjes die
volgend schooljaar 4 jaar worden.

1e rapport: vrijdag 14 januari
Oudergesprekken: 17-20 januari
Schoolviering gr 3 + gr 5A: vr 18 februari
(onder voorbehoud)
Carnaval: vrijdag 25 februari (onder
voorbehoud)
Voorjaarsvakantie: 28 feb t/m 4 maart
Vrije dag: maandag 7 maart
GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 16 mrt.
Schoolviering gr 6B + gr 1-2A: vr 18 maart
Oudergesprekken: 21-24 maart
Grote Rekendag: woensdag 30 maart
Paasviering: donderdag 14 april
Kledinginzameling: vrijdag 15 april
Schoolviering gr 6A + gr 1-2B: vr 15 april
Vrije dag: maandag 18 april (2e paasdag)
Eindtoets groep 8: 20 en 21 april
Sportdag: vrijdag 22 april (Koningsspelen)
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
Vrije dag: woensdag 18 mei
GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 25 mei.
Avond4daagse: 30 mei – 2 juni
Vrije dag: maandag 6 juni (2e pinksterdag)
Kamp groep 8: 7 t/m 10 juni
Vrije dag: woensdag 15 juni
GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 5 juli.
Kamp groep 8: 7 t/m 10 juni
2e rapport: vrijdag 8 juli
Oudergesprekken: 11-14 juli

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
starten altijd in januari. Om te weten hoeveel
nieuwe kleuters er volgend jaar zullen komen is
het verzoek om uw kind aan te melden als
hij/zij volgend schooljaar 4 jaar wordt.
Het aanmeldformulier kunt u vragen aan de
leerkracht of via het mailadres
directiedeblokkendoos@leerrijk.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Renovatie Blokkendoos definitief
van start in 2022.
Leerrijk!, het bestuur van De Blokkendoos,
heeft op 10 januari toestemming gegeven om
de renovatie van de school te starten.
De 1e fase van de renovatie start meteen in de
voorjaarsvakantie (26 februari).
De aannemer zal voor die tijd het bouwterrein
inrichten. De 1e fase gaat over de verbouwing
van de speelzaal van de school en de twee
lokalen die in gebruik zijn door KMB BSO en
KMB peuterspeelzaal Piggelmee.
De kinderen van de peuterspeelzaal worden
gehuisvest in een leegstaand lokaal van de
Vlinderboom. Daar zullen ook de kinderen van
de BSO Blokkendoos opgevangen worden.
KMB zal de ouders van de peuterspeelzaal en
de BSO volgende week nader inlichten over
deze verandering.

Oudergesprekken over het eerste
rapport.
Deze week heeft u zich kunnen inschrijven voor
de rapportgesprekken. Deze gesprekken
worden gezien de coronamaatregelen allemaal
online gehouden. Morgen krijgen de meeste
kinderen hun eerste rapport.
Het verzoek is om tijdig de verbinding te
checken en klaar te zitten voor het gesprek.
Zo kan het de leerkrachten lukken om zich goed
aan het tijdschema te houden.

Voor de kinderen van de Blokkendoos heeft de
eerste fase weinig invloed. Zij kunnen hun
eigen lokaal blijven gebruiken. Op dinsdag 8
maart kan de school weer starten terwijl de drie
eerder genoemde lokalen verder worden
gerenoveerd.
P.S. maandag 7 maart is een vrije dag voor alle
kinderen i.v.m. een studiedag van het team.

Groep 5B (juf Lieke/Corine) en groep 8 (juf
Michelle) hebben in december al hun
gesprekken gehad.
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Stichting muziekopleiding Loon op Zand

Glowstick Dancebattle
Jongerenwerk Loon op Zand (R-NEWT)
organiseert op woensdag 19 januari een online
glowstickdancebattle. Ze starten om 19.00 uur
en het duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Glowsticks worden geregeld, dansen moet je
zelf doen.
Meer informatie en je opgeven gaat via:
rickster.jongerenwerk@gmail.com

Meld uw kind aan voor blok 3 van
muziek bij de BSO
Ook in het nieuwe kalenderjaar wordt er muziek
gemaakt bij Muziek bij de BSO.

In de bijlage vindt u de flyer.

Op maandag 24 januari 2022 gaat
blok 3 van start (weer 5 lessen op
maandag. De lessen zijn van
15.00 uur t/m 15.30 uur en bij voldoende
belangstelling ook van 15.30 uur tot 16.15 uur
(groepen worden dan gesplitst 1 t/m 3 en 4
t/m7). Het thema van blok 3 is BOOM
HACKERS. Meester Juan laat zijn leerlingen
lekker zelf muziek maken met boom hackers en
uiteraard zijn er nog veel meer muzikale
bezigheden bij Muziek bij de BSO.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.

Ook nu kun je vanuit school
naar de BSO toe (als je BSOdeelnemer bent) of meteen naar
meester Juan toe als je niet op
de BSO zit.
Interesse? Ook muziek maken en spelletjes
doen, dansen? Lees dan de aanmeldingsbrief
door die bij de bijlage is gevoegd.
Wilt u er eerst meer over weten, kijk dan op de
site www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of
leg contact met Bernadette Essers (0416363235 of bernadette_essers@hotmail.com)
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