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Agenda 
Informatieavond groep 6: di 21 september 

Informatieavond groepen 5: ma 27 september 

Informatieavond groep 7: di 28 september 

Streetwise ANWB: dinsdag 28 september 

Dode Hoek gr. 7-8: woensdag 29 september 

Informatieavond groepen 1-2: wo 29 sept. 

Informatieavond groep 3 en 4: maandag 4 

oktober 

Informatieavond groep 8: di 5 oktober  

Schoolviering gr 8 + gr 1-2C: vr 15 oktober 

Eftelingdag: maandag 8 november 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: ma 15 nov. 

Schoolviering gr 4 + gr 7: vr 19 november 

Sinterklaasfeest op school: wo 1 december 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 8 dec. 

Schoolviering gr 5B: vr 24 december 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 11 jan. 

1e rapport: vrijdag 14 januari 

Oudergesprekken: 17-20 januari 

Schoolviering gr 3 + gr 5A: vr 18 februari 

Carnaval: vrijdag 25 februari 

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 

Schoolviering gr 6A + gr 1-2B: vr 15 april 

Eindtoets groep 8: 20 en 21 april 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 25 mei. 

Avond4daagse: 30 mei – 2 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 

Afscheid groep 8: woensdag 20 juli 

 

De week tegen pesten! 

In de week van 27 september t/m 1 oktober is 

het weer de Week tegen pesten. Met als 

thema: ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen 

zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen 

erbij hoort, een plek heeft en zich welkom 

voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!  

We vinden het van belang hier op school 

aandacht aan te besteden, omdat 

dit bijdraagt aan een respectvolle samenleving 

en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de 

klas.    

In de Week tegen Pesten geven leerkrachten in 

groep 1 t/m 8 lesactiviteiten rondom het 

thema.  

Dit gaat over het voorkomen van pestgedrag en 

het oplossen van pestgedrag. Maar ook: Door 

samen normen te stellen krijgt de groep weer 

structuur en heerst er stabiliteit en emotionele 

rust in de klas en/of op het schoolplein. De 

lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase en 

leefwereld van de kinderen. We maken hierbij 

o.a. gebruik van de Kwink lessen en andere 

leerzame lespakketten.  

 

Ouderraad. 
De ouderraad bestaat dit schooljaar uit de 

volgende ouders: 

Peter Mommertz, vader van Lilian en Margot 

uit groep 6B (voorzitter); 

Lenneke de Bruijn, moeder van Silke uit 

groep 6A en Nils uit groep 8 (secretaris); 

Maartje van der Linden, moeder van Tino uit 

groep 6B (penningmeester); 

Marijke de Kort, moeder van Maxx uit groep 

2B en Thijs uit groep 6A; 

Maartje van den Dobbelsteen, moeder van 

Jur uit groep 4 en Raf uit groep 6A uit groep 

6A; 

Elke Schleiffert, moeder van Hugo uit groep 

2A, Lieuwe uit groep 4 en Dorris uit groep 6B; 

Jennieke Dijks, moeder van Jendrik uit groep 

3 en Jennieke uit groep 6A. 

U ziet dat de ouderraad nog wel een aantal 

leden kan gebruiken. Heeft u interesse en wilt u 

weten wat de ouderraad doet, dan kunt u één 

van de huidige leden van de ouderraad 

aanspreken, of op de site van de school kijken 

onder het kopje ouderraad 

(www.bsdeblokkendoos.nl) of u stuurt een mail 

naar de school en een van de ouderraadsleden 

neemt contact op met u. 

 

De volgende vergadering van de ouderraad is 

dinsdag 19 oktober om 20.00 uur. Het is tevens 

de jaarvergadering van de oudervereniging. 

U bent natuurlijk van harte welkom. 

http://www.bsdeblokkendoos.nl/
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Gezocht:  
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn we op 

zoek naar nog goed bruikbaar buitenspeelgoed. 

Het is binnenkort garagesale in Loon op Zand 

en wellicht heeft u nog buitenspeelgoed liggen 

die u graag aan onze kinderen (groot en klein) 

schenkt. Ze zijn er blij mee, want de spullen die 

we hebben, slijten met zoveel kinderen erg 

snel. U kunt de spullen afgeven bij de 

conciërge. 

Alvast hartelijk dank. 

 

Speelgoed van de DoeKoe actie 
mogelijk gemaakt door supermarkt 

COOP uit Loon op Zand 
Voor de zomervakantie heeft de Blokkendoos 

mee gedaan met de Doekoe actie van de COOP. 

De kinderen van de leerlingeraad hebben voor 

het opgehaalde bedrag van €440,- speelgoed 

mogen uitkiezen voor de school. De kinderen 

van de leerlingenraad hebben a.h.v. de 

verlanglijstjes van elke groep de keuzes 

gemaakt wat er besteld kon worden. Op de foto 

zie je de kinderen die het nieuwe binnen-en 

buitenspeelgoed vandaag hebben geshowd aan 

de eigenaar van de COOP. 

 

 
 

Het speelgoed wordt verdeeld tussen de 

kleuters en de kinderen op de grote 

speelplaats. 

 

 
 

 

 
Informatie vanuit de gemeente 
Buurtgezinnen – Opvoeden doen we 

samen! 

Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen 

stapelen zich op in uw gezin en worden steeds 

zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of 

de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer 

om op ieder moment voldoende tijd en 

aandacht aan de kinderen te besteden. Moedig 

als u dan om hulp durft te vragen.  

Wat is Buurtgezinnen?  

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de 

gemeente Loon op Zand. Gezinnen die het, 

tijdelijk, zwaar hebben (vraaggezinnen) worden 

gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de 

buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat 

extra liefde en aandacht en worden ouders even 

ontlast. Buurtgezinnen wil voorkomen dat de 

problemen in een gezin verergeren en eraan 

bijdragen dat kinderen fijn kunnen opgroeien in 

hun eigen gezin.  

Hoe werkt het?  

Vraag- en steungezin worden gekoppeld door 

de coördinator, Maaike Haan. Samen met haar 

worden er afspraken gemaakt over de steun. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse 

speelafspraak, een weekend logeren of samen 

iets leuks ondernemen. Dat is bij iedere vraag 

en kind weer anders.  

Door wie?  

Steun wordt gegeven door gezinnen die een 

gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan een 

gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. 

Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen en 

stellen zonder kinderen zijn van harte welkom. 

We vinden het wel heel belangrijk dat 

steunouders ervaring hebben met kinderen.  

Meer informatie en aanmelden je leest er alles 

over op www.buurtgezinnen.nl of neem contact 

op met Maaike Haan - Mobiel 06 51312210 - 

Email maaike@buurtgezinnen.nl 
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Kraanwatertappunt voor de 
kinderen. 
Vorig schooljaar hebben we middels subsidie 

van ‘De gezonde school’ (GGD) en Brabant 

Water een kraanwatertappunt aangeschaft om 

kinderen te stimuleren meer water te drinken 

i.p.v. zoete frisdrank. In de vakantie is het 

tappunt geplaatst en de kinderen maken er al 

gebruik van. Tijdens het buitenspelen kan er 

gedronken worden en flesjes kunnen op een 

eenvoudige manier gevuld worden zonder naar 

de toilet te hoeven lopen. Vooral bij wat 

warmer weer is dit een welkome aanwinst voor 

de school. 

Het drinken van kraanwater en het eten van 

fruit helpt de kinderen om gezond op te 

groeien. 

 

Verkeerseducatieprogramma ANWB 

Streetwise op de Blokkendoos 

Op dinsdag 28 september verzorgt ANWB 

Streetwise een praktisch 

verkeerseducatieprogramma op school. ANWB 

Streetwise leert alle kinderen van de 

basisschool beter om te gaan met het huidige 

verkeer. Als school vinden we het belangrijk om 

bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van 

de kinderen. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, 

zebrapaden, verkeerslichten en een 

fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk 

nagebootst.  

Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op 

afleiding in het verkeer door smartphone 

gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt 

van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is 

er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen 

fietsen met een fietshelm. 

Voor elke groep is een eigen 

verkeersprogramma: 

● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse 

introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, het belang van veilig 

fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik 

van de autogordel en een autostoeltje. 

● Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van 

de fietshelm. Fietsen van een parcours met de 

fietshelm. Verdere behandeling van 

gevaarherkenning, veilig oversteken en het 

veilig meerijden in de auto. 

● Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het 

verkeer maakt deel uit van deze les, evenals 

bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. 

Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van 

een lesauto en mogen zelf remmen om de 

reactietijd, de remweg en het effect van het 

dragen van de autogordel bij een noodstop te 

ervaren. 

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het 

verkeer. Mobiel telefoon gebruik. 

Bewustwording van eigen (gevaarlijk) 

verkeersgedrag. Een positieve 

gedragsverandering op gevaarherkenning, 

fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels 

een uitdagend fietsparcours. 

ANWB Streetwise wordt grotendeels bekostigd 

vanuit de MVO-gedachte van de ANWB. 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
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Dode Hoek lessen voor groep 7 en 8 
Op woensdag 29 september krijgen de kinderen 

van de groepen 7 en 8 les over de dode hoek 

bij vrachtwagens en bussen. 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert 

deze lessen met als doel dat oudere kinderen 

die vaak zelfstandig deelnemen aan het 

verkeer, leren wat ze wel en niet moeten doen 

als ze te maken krijgen met vrachtwagens en 

bussen. 

Het is een theoretische les onder leiding van 

een VVN medewerker en een praktische les bij 

en in de vrachtwagen. Wat zie je als chauffeur 

wel en niet en waar moet je dus gaan staan om 

gezien te kunnen worden door de chauffeur. 

 

Deze lessen zijn onderdeel van alle 

verkeersactiviteiten die de school organiseert: 

- Streetwise ANWB voor alle kinderen 

- Dode Hoek voor de groepen 7 en 8 

- Theoretische en praktische 

verkeerslessen in alle groepen 

- Theoretisch en praktisch 

verkeersexamen voor groep 7 

 

Al onze verkeersactiviteiten worden elk jaar 

beoordeeld door de provincie. Ook voor dit jaar 

hebben we het Brabant Verkeersveiligheids 

Label (BVL) toegekend gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 


