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Agenda 
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 

Vrije dag: dinsdag 2 november 

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. 

Oudergesprekken gr. 8: 13 t/m 15 december 

Kerstviering: wo 22 dec 17.00-19.00 uur 

Schoolviering gr 5B: vr 24 december 

Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari  

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 11 jan. 

Vrije dag: donderdag 13 januari 

1e rapport: vrijdag 14 januari 

Oudergesprekken: 17-20 januari 

Schoolviering gr 3 + gr 5A: vr 18 februari 

Carnaval: vrijdag 25 februari 

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 

Afscheid groep 8: woensdag 20 juli 

 

 

 
 

 
 

 

Dinsdag 2 november zijn alle 

kinderen vrij 
Op dinsdag 2 november, meteen na de 

herfstvakantie, zijn alle kinderen vrij in verband 

met een studiedag van de leerkrachten. 

Zie ook de schoolkalender. 

 

Gevraagd: kinderkleren om te 
kunnen verschonen. 
Met enige regelmaat gebeurt het dat kleuters 

een ‘ongelukje’ krijgen en dat de leerkracht het 

kind moet verschonen. Hiervoor gebruiken we 

2e handskleding die nog goed bruikbaar is voor 

dit soort ongemakken. 

Op dit moment raken we door onze voorraad 

heen. We zijn dus op zoek naar: 

Joggingbroeken, legging en onderbroeken 

in de maten 104, 110, 116 en 122. 

 

U kunt de kleren afgeven bij de 

kleuterleerkracht of bij de conciërge, meneer 

André. 

Alvast hartelijk dank. 

 

Week van mediawijsheid (5-12 
november).  
We vinden het belangrijk dat kinderen leren 

omgaan met (sociale) media. En zowel van de 

leuke kanten ervan kunnen genieten als ook 

van de risico’s ervan op de hoogte zijn. Ouders 

hebben hierin vanzelfsprekend een belangrijke 

rol, maar het is voor ouders best lastig om 

kinderen hierin op weg te helpen. Daarom zijn 

er de twee webinars met tips en informatie voor 

ouders om kinderen te helpen mediawijs te 

worden. Allebei de webinars zijn online en 

kosteloos te volgen. 
  
De eerste is op 2 november en sluit aan bij de 

ouders van leerlingen in de onder- en 

middenbouw basisschool.(groep 1 t/m 6) 

 

Voor de ouders van leerlingen van de groepen 7 

en 8 en leerlingen van het voortgezet onderwijs 

is het tweede webinar, op 11 november, 

interessant.  

Bijgaand de flyers van beide webinars.  
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Programma 
  
Dinsdag 2 november 

• Webinar voor ouders van leerlingen tot 

en met middenbouw basisscholen. 

Aanmelden via de link: 
https://ggdhvb.webinargeek.com/help-

je-kind-mediawijs-te-worden. 
  
Gedurende de hele themaweek 5-12 

november 
• Diverse activiteiten op de basisscholen 

voor de leerlingen op de basisscholen 

georganiseerd door de scholen. 
• In de Bibliotheek in het Klavier is een 

boekentafel ingericht rondom het thema 

mediawijsheid. 
  
Woensdag 10 november 

• Workshop vloggen - activiteit bibliotheek 

voor kinderen van 8 tot 12 jaar; 

aanmelden hiervoor kan via 

email: kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl 
Op de website van de bibliotheek is ook 

informatie over het thema te 

vinden: https://www.bibliotheekmb.nl/c

ampagnes/mediawijsheid.html 
  
Donderdag 11 november 

• Webinar bovenbouw basisonderwijs en 

(onderbouw) voortgezet onderwijs. 

Aanmelden via de link: 
https://form.jotform.com/21285216775

0053 
 

 

Ella Saat en Sterre Maas bij 

Kinderraad gemeente Loon op 
Zand. 
“Woensdagmiddag 13 oktober kwamen 13 van 

de 16 kinderen -die samen de kinderraad 

vormen- voor het eerst bij elkaar in de raadzaal 

in het Klavier in Kaatsheuvel. In het begin werd 

er vooral gefluisterd en was het allemaal 

zichtbaar spannend. Om iets over drieën heette 

burgemeester Hanne van Aart iedereen 

welkom. In een kennismakingsrondje vertelden 

de kinderen over hun broertjes en zusjes, 

hobby’s, favoriete eten en waarom ze graag in 

de kinderraad wilden. Vanuit de volwassen 

gemeenteraad stelden vijf raadsleden zich aan 

de kinderraad voor. Zij zijn als coaches 

beschikbaar voor allerlei vragen van de 

kinderraad. 
  
Daarna noemden de kinderen hun ideeën 

waarmee ze graag aan de slag willen gaan in 

hun periode in de kinderraad. Deze zijn 

allemaal genoteerd. Afgesproken is dat de 

kinderen voor de eerste echte vergadering ook 

in hun klas, bij hun vriendjes, op de sportclub 

enzovoorts gaan vragen wat voor ideeën er nog 

meer leven onder kinderen in de gemeente 

Loon op Zand. Deze nemen ze mee, zodat ze 

daaruit een keuze kunnen maken om de 

komende tijd mee aan de slag te gaan. Ook 

gaan ze voor de eerste vergadering nadenken 

over een logo voor de kinderraad. Ontzettend 

leuk als de eerste kinderraad zelf het eigen logo 

ontwerpt. 
  
Om fijn samen te kunnen werken hebben ze 

een aantal regels opgesteld. En als afsluiting 

konden ze alle vragen die maar in hen 

opkwamen aan de burgemeester stellen. 

Vragen liepen uiteen over de inrichting van de 

raadzaal (wie staan er op de schilderijen aan de 

muur en waarom hangt er nog geen schilderij 

van Hanne), het vergaderen (mag je ook naar 

de wc als je aan het vergaderen bent) tot de 

ambtsketen (hoe zwaar is de ambtsketen die de 

burgemeester altijd om heeft met officiële 

gelegenheden en wat staan er voor figuren op). 
  
Wij kijken met veel plezier terug op deze 

bijeenkomst en hopen dat de kinderen dat ook 

doen. De volgende bijeenkomst zal de eerste 

vergadering zijn. We plannen deze zo snel 

mogelijk in. Tijdens de welkomstbijeenkomst 

werd aangegeven dat de woensdagmiddag het 

beste moment in de week is voor de 

vergaderingen van de kinderraad. De 

kinderraad zal zo’n vijf tot zes keer per jaar 

vergaderen. De feestelijke 

installatiebijeenkomst zal op 2 december aan 

het einde van de middag plaatsvinden”.  
  
 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fhelp-je-kind-mediawijs-te-worden&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cc70c94e04f19409e88b508d9930f5665%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637702516382714994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eS3EoEnPCCqSmUHUCWlnJvupzUS%2BOWE25TSS%2BA64HjM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fhelp-je-kind-mediawijs-te-worden&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cc70c94e04f19409e88b508d9930f5665%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637702516382714994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eS3EoEnPCCqSmUHUCWlnJvupzUS%2BOWE25TSS%2BA64HjM%3D&reserved=0
mailto:kaatsheuvel@bibliotheekmb.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekmb.nl%2Fcampagnes%2Fmediawijsheid.html&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cc70c94e04f19409e88b508d9930f5665%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637702516382714994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YrXJpIq4%2FSHNXFu%2FCCiq4u3A7YHjvWnPya1V7%2FJkXfk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekmb.nl%2Fcampagnes%2Fmediawijsheid.html&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cc70c94e04f19409e88b508d9930f5665%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637702516382714994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YrXJpIq4%2FSHNXFu%2FCCiq4u3A7YHjvWnPya1V7%2FJkXfk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F212852167750053&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cc70c94e04f19409e88b508d9930f5665%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637702516382724984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M8mKeh%2BiAR2Gxnp8NDH4HaeXYFUECgvY3ze9gjpj7dM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F212852167750053&data=04%7C01%7Cnickdelange%40leerrijk.nl%7Cc70c94e04f19409e88b508d9930f5665%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637702516382724984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M8mKeh%2BiAR2Gxnp8NDH4HaeXYFUECgvY3ze9gjpj7dM%3D&reserved=0

