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Agenda 
Vr 21-5: studiedag: Alle kinderen vrij 

Wo 9-6: studiedag: alle kinderen vrij 

Wo 23-6: Grote rekendag 

 

Plaatsen vrij in de 
medezeggenschapsraad. 
Per schooljaar 2021/2022 zijn er 3 plaatsen in 

de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad (MR) van De 

Blokkendoos beschikbaar. De MR nodigt u 

hierbij van harte uit om u kandidaat te stellen 

voor een van deze vacatures. U kunt zich 

kandidaat stellen als uw kind bij aanvang 

schooljaar 2021/2022 op De Blokkendoos zit. 

De MR bespreekt allerlei beleidszaken van de 

school en haar bestuur. In deze raad zijn zowel 

het team als de ouders vertegenwoordigd met 

ieder drie leden. Alle leden zijn gekozen 

vertegenwoordigers van hun achterban en 

hebben zitting voor een periode van drie 

jaar. Het doel van de raad is om de belangen 

van zowel de ouders als het personeel zo goed 

mogelijk te behartigen. Er is in de wet 

vastgelegd welke besluiten het bestuur, met de 

vraag om advies of instemming, aan de MR 

moet voorleggen. Zo valt o.a. onder het 

instemmingsrecht van de MR het formatieplan, 

afwijkingen van de lestijden of  een 

voorgenomen fusie.  

De MR vergadert om de maand 2 uur. Bij 

uitgebreidere onderwerpen, worden er 

tussentijdse extra vergaderingen ingepland. Op 

de site van De Blokkendoos kunt u onder het 

kopje ‘Ouders’ meer informatie vinden. 

Meldt u zich bij belangstelling voor 21 juni aan 

bij Kim van den Boer (telefoonnummer 06 

43820920, bij voorkeur op dinsdag, woensdag 

en vrijdag) of bij Karen van der Kuij 

(telefoonnummer 06 21372145). U kunt beiden 

tevens bellen als u nog vragen wilt stellen.  

Bij belangstelling die de drie beschikbare 

plaatsen overstijgt, zal er op 17 september  een 

schriftelijke verkiezing worden gehouden. 

Met vriendelijke groeten, 

Verkiezingscommissie MR 

 

Op deze plek in Loon op Zand wil je 

juist wel ‘geflitst’ worden 
Snelheidsmeter Spaarpot beloont 

goed rijgedrag  
Dat je flink in de buidel moet tasten als je te 

hard voorbij een flitspaal rijdt weten we, maar 

op de Hydra in Loon op Zand gebeurt vanaf 31 

mei het tegenovergestelde. Daar word je 

beloond als je je wel aan de snelheidslimiet van 

30 km per uur houdt.  

Creatieve oplossing voor Hydra 

In de Hydra wordt al jaren te hard gereden en 

dat terwijl er twee basisscholen gelegen 

zijn. Vanuit de hele wijk steken kinderen hier 

dagelijks de weg over. De schoolbesturen van 

de Blokkendoos en de Vlinderboom, ouders en 

bewoners maken zich daar zorgen over. Omdat 

verkeersremmende maatregelen niet mogelijk 

zijn vanwege de busroute die daar loopt, zocht 

de gemeente naar een manier om 

automobilisten bewust te maken van hun 

rijgedrag: de Snelheidsmeter Spaarpot. 

 

Positieve beïnvloeding rijgedrag 

Deze snelheidsmeter beloont goed 

rijgedrag!  Iedereen die zich aan de maximum 

snelheid houdt, 30 km/uur, spaart mee. Op het 

scherm gaat een duim omhoog en het bedrag 

valt in een digitale spaarpot.  De scholen 

besteden het bedrag aan het opknappen van 

hun schoolplein. Met deze snelheidsmeter wil de 

gemeente drie weken lang op een positieve 

manier aandacht vragen om met gepaste 

snelheid te rijden. 

  

,,Zo proberen we het gedrag van de 

automobilist positief te beïnvloeden”, legt 

wethouder Gerard Bruijniks uit. “En het lijkt 

effectief, in andere gemeenten zorgde de 

snelheidsmeterspaarpot namelijk op bepaalde 

plaatsen voor 25 procent minder hardrijders.” 

 

De provincie Noord-Brabant is eigenaar van 

deze bijzondere snelheidsmeter. Na een periode 

van ongeveer 3 weken verhuist de 

snelheidsmeter weer naar een andere 

gemeente. 

 

Scholenactie @Coopsupermarkten 
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Onze school doet mee met de Doekoe 

Scholenactie van de Coopsupermarkten. Bij 

aankoop van actieproducten ontvang je speciale 

Doekoemunten, die je kunt doneren aan de 

Blokkendoos.  In de winkel staat een display 

waar de munten ingedaan kunnen worden. 

Zo spaar je mee voor leuke sport- en 

spelmaterialen voor op het schoolplein of in de 

gymzaal.  

De actie loopt nog tot en met aanstaande 

zondag 23 mei. 

 

SMOL Stichting MuziekOpleiding 

Loon op Zand 

Meld uw kind aan voor blok 
Muziekinstrumenten van Muziek bij 

de BSO! 

Het laatste blok van Muziek bij de BSO gaat 

beginnen op donderdag 3 juni aanstaande. 

In dit laatste blok vindt er een 

ontdekkingstocht langs diverse 

muziekinstrumenten plaats. Er wordt iets over 

verteld, je hoort ze en probeert ze zelf uit. 

Donderdag 3 juni gaat het laatste blok muziek 

bij de BSO van start (ook nu 5 lessen en wel op 

donderdag 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 

juli) van 15.00 uur t/m 15.30 uur. 

Interesse? Ook instrumenten ontdekken en 

uitproberen? Lees dan de aanmeldingsbrief 

door die bij deze mail is gevoegd. 

Wil je er eerst meer over weten, kijk dan op de 

site www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of 

leg contact met Bernadette Essers (0416-

363235 of bernadette_essers@hotmail.com) 

Ook toegankelijk voor kinderen die niet op de 

BSO zitten 

Avond4daagse home Edition. 
Met de Home Edition bieden ze iedereen in 

Nederland de gelegenheid een eigen 

Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote 

groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar 

alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met 

je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de 

periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar 

tussen de eerste wandeldag en de vierde 

mogen maximaal twee weken zitten. Het moet 

natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je 

hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te 

lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op 

pad!  

Voor meer informatie kijk op 

www.avond4daagse.nl  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 
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