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Agenda 
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 

Herfstvakantie: 25 t/m 29 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. 

Kerstviering: wo 22 dec 17.00-19.00 uur 

Schoolviering gr 5B: vr 24 december 

Kerstvakantie: 27-12 t/m 7 januari  

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! 

Volgende week 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.  

 
Grootschalig onderzoek onder 

kinderen door GGD  
In opdracht van de gemeenten in de regio 

Midden-Brabant voert de GGD Hart voor 

Brabant een grootschalige onderzoek onder 

kinderen in de leeftijd 0 t/m 11 jaar uit.  

  

Wat houdt het onderzoek in? 

Vanaf 21 september ontvangen ruim 35.000 

ouders/verzorgers van kinderen uit de regio 

Hart voor Brabant een brief van de GGD. De 

GGD nodigt ouders/verzorgers uit om een 

vragenlijst in te vullen over hun kind. De 

vragen gaan onder andere over gezondheid, 

opvoeding, voorzieningen in de buurt en 

leefgewoonten. De GGD voert dit onderzoek 

eens in de vier jaar uit in opdracht van 

gemeenten. Met de resultaten kan de gemeente 

bepalen of haar lokale gezondheidsbeleid moet 

worden aangepast. 

  

Eind december loopt het onderzoek af.  

Vragen? 

Meer informatie vindt u op de website van de 

GGD op www.GGDhvb.nl en op de website van 

het 

onderzoek www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

Ook kunt u contact opnemen met een van 

onderstaande onderzoekers. 

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking 

 

Met vriendelijke groet, 

Karien van den Bergh en Elly de Boer 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F&data=04%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C7a9d630dc3cc47d1bda008d97c1b3e9f%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637677278748132243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=TVMFSCrLzjGMH4clV046QmKq9pWqmtylsiFKzP3nah8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.startvragenlijst.nl%2FGGDBrabant&data=04%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C7a9d630dc3cc47d1bda008d97c1b3e9f%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C637677278748132243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Ukc6anhCpDA5WrEr9z%2B3C3Qaycp21BCoQVka%2Be5hCAU%3D&reserved=0
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Autismecafé Waalwijk 
Thema: autisme en corona 

 

Gastspreker: alle bezoekers  

Gespreksleider: Ralph Löwenstein 

Op woensdag 29 september is het weer zo ver! 

Eindelijk is het weer mogelijk om als 

autismecafé Waalwijk met elkaar te spreken 

over alle ervaringen van de afgelopen periode. 

Wij hopen u allen weer te zien! 

  

Wat zijn uw ervaringen geweest als persoon, 

mantelzorger van een ouder, kind, partner of 

familielid met de diagnose autisme in deze 

corona periode? Wat zijn uw ervaringen in de 

thuissituatie, op school, op uw werk en in uw 

vrije tijd? Welke zorgvragen hebt u? Waar hebt 

u hulp ervaren en welke hulp hebt u gemist? 

Welke oplossingen zijn er? Laten we de 

ervaringen delen! 

 

We moeten de regels hanteren die de overheid 

stelt. U moet bij binnenkomst een 

coronatoegangsbewijs tonen. (zie ook de 

bijlage)  

Een coronatoegangsbewijs is een digitaal of 

papieren certificaat waarmee je vanaf 25 

september toegang krijgt tot de Balade.   

Deze avond is gratis toegankelijk voor ouders 

en familie van kinderen met autisme, 

belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten 

en docenten. Ook voor jongeren en 

volwassenen met een autisme spectrum 

stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp. 

U bent allemaal van harte welkom! 

E-mail: autismecafewaalwijk@gmail.com  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

contactpersonen van autismecafé Waalwijk. 

 

Bellen kan ook: 

Astrid van Dorsten (06-247 708 18) of 

Wouda van Mensfoort (06-268 459 08) 

Verloop avond 

 

19.00 uur   ontvangst met koffie & thee 

19.25 uur   welkom en start programma 

19.30 uur   deel 1 

20.30 uur   pauze 

20.45 uur   deel 2 

21.30 uur   napraten met een drankje 

Locatie 

Balade 1, 5142 WX Waalwijk 

Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij 

ingang de Jonghestraat. Toegang gratis, vooraf 

aanmelden niet nodig! 

Even voorstellen 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Afgelopen weken zijn we met veel plezier van 

start gegaan en beginnen we het nieuwe 

schooljaar met veel goede moed. Aangezien ik 

voor jullie een nieuw gezicht in de school ben, 

wil ik mezelf graag even voorstellen. 

 

Mijn naam is Evelyn Ebbinge, 24 jaar oud en 

woon in Sprang-Capelle. Ik volg de opleiding 

Pabo in Tilburg, waar ik nu in mijn 

afstudeerjaar zit. Komend jaar zal ik iedere 

maandag en dinsdag op basisschool de 

Blokkendoos in groep 4 aanwezig zijn. Als Lio’er 

ga ik dit schooljaar mijn scriptie schrijven en 

gedurende vijf weken voor de groep staan. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met mijn 

vriendinnen leuke dingen te doen zoals op het 

terras te zitten, winkelen of om te sporten. In 

mailto:autismecafewaalwijk@gmail.com
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het weekend werk ik bij een plaatselijke bakker 

om het lekkerste brood te verkopen. 

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen 

hebben dan ben ik te bereiken via Parro of via 

de mail evelynebbinge@leerrijk.nl 

Met vriendelijke groet, 

Evelyn  

 

# 

Hallo allemaal, 

 
 

Ik ben Lars 19 jaar oud en kom uit 

Raamsdonksveer. Ik zit in mijn 1e jaar op de 

pabo in Tilburg en ik heb heel veel zin om het 

komende half jaar hier stage te lopen in groep 

6B en wat meer te leren over het onderwijs. Ik 

loop op dinsdag en woensdag stage dus als je 

me nodig hebt weet je me te vinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lars van Andel 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Daan en ik ben nu 24 jaar. Komend half 

jaar mag ik stagelopen in groep 7 bij juf Anke. 

In mijn vrije tijd speel ik graag badminton en 

ben ik actief binnen de vereniging als 

jeugdbegeleider en zit ik o.a. in de 

activiteitencommissie. Naast badmintonnen 

speel ik af en toe gitaar en houd ik erg van het 

spelen van spelletjes. Ook vind ik lezen erg leuk 

in boeken als Harry Potter, De Grijze Jager en 

Koning van Katoren.  

 

Naast mijn studie werk ik al jaren met veel 

plezier in het Efteling Hotel, waar ik werk in de 

bediening tijdens het ontbijt, diner of in de bar.  

 

Ik heb veel zin in komend half jaar en kijk uit 

naar de lessen die ik mag gaan geven.  

Daan.  

# 

Mijn naam is Yara de Rooij, ik ben 18 jaar en 

kom uit Kaatsheuvel. 

 
Ik zit ik mijn eerste jaar van de academische 

pabo. Dit betekent dat ik de ene helft van de 

week de lessen van de pabo volg bij Fontys, de 

andere helft van de week volg ik psychologie 

aan de universiteit van Tilburg. Hiervoor zal ik 

het komende halfjaar op de dinsdagen stage 

lopen in groep 8 van juf Michelle. In mijn vrije 

tijd werk ik bij de Hema in Kaatsheuvel, rijd ik 
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paard en doe ik graag leuke dingen met mijn 

vriendinnen. 

# 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Christa en ik ben 39 jaar.  Ik ben 

getrouwd met Joost, samen hebben wij twee 

kinderen (Thomas van 6 en Elise van 8) en 

wonen we in Waalwijk. Mijn hobby's zijn: 

muziek maken, hardlopen, tuinieren en haken. 

Ik ben in februari gestart met de flexibele 

deeltijd opleiding Pabo in Tilburg en heb voor de 

zomervakantie mij Propedeuse gehaald. 

Mijn huidige werkzaamheden liggen in het 

muziekonderwijs. Ik heb conservatorium 

Bachelor en Masteropleiding gedaan met als 

hoofdvak klarinet. Daarna heb ik de opleiding 

‘Muziek aan de Basis’ gedaan om Algemene 

muzikale vorming te kunnen geven. Toen ik zelf 

kinderen kreeg, zag ik hoe leuk kleine kinderen 

waren en heb ik ook nog de opleiding 

Docentschap Muziek op Schoot gedaan. 

In deze drie vakgebieden ben ik nu werkzaam. 

Het omgaan met kinderen en ze muziek 

bijbrengen is erg leuk, echter het voornamelijk 

in de avonduren werken is in combinatie met 

mijn gezin niet altijd fijn. Bovendien lijkt het me 

leuk om keer meer te leren dan alleen muziek. 

Het werken met en voor kinderen is wat ik wil 

blijven doen en doordat je er in het 

basisonderwijs dagelijks bent voor de kinderen 

bouw je een vertrouwensband op. De keuze om 

het reguliere basisonderwijs in te gaan is voelt 

voor mij dus eigenlijk heel logisch. 

 

Ik heb veel zin om bij De Blokkendoos stage te 

lopen in groep 5A en zo meer vertrouwen te 

krijgen en ervaring op te doen om voor de klas 

te staan. 

 

# 

 

Ik ben Isa Knippels en ik ben de nieuwe 

stagiaire van groep 5B van juf Lieke. 

 

Ik ben 19 jaar oud en kom uit Loon op Zand. Ik 

ben een eerste jaars pabo student bij de Fontys 

in Tilburg. In mijn vrije tijd ga ik naar de 

sportschool, wandel ik met mijn hond en vind ik 

het leuk om met vrienden af te spreken en 

daarnaast werk ik ook nog bij De Financiën. Ik 

heb er veel zin in om dit half jaar mee te lopen 

met deze klas.   

# 

 
 

Hoi! Ik ben Ashley van Hamont, geboren op 20 

januari 1992 en opgegroeid in het mooie 

Oirschot. Ik woon sinds begin 2020 samen met 

mijn vriend Mathijs in Waalwijk. Ik zal het 

komende half jaar stage lopen in groep 1/2c 

van juf Paula en Margriet van de Blokkendoos. 

Naast dat ik hier stage loop ben ik nog 3 dagen 
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in de week werkzaam als web ontwikkelaar. 

Mijn vrije tijd spendeer ik graag in de zon, met 

mijn familie en vrienden of bij een leuk concert. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ashley van Hamont 

# 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Mijn naam is Janneke Beerens. Ik ben 17 jaar 

oud en ik kom uit Loon op Zand. Dit schooljaar 

ben ik gestart op de PABO bij Fontys Tilburg. 

Het komende halfjaar loop ik stage in groep 

1/2b van juf Noortje. Basisschool de 

Blokkendoos is voor mij geen onbekend terrein. 

Ik heb hier zelf ook acht jaar lang op school 

gezeten. In mijn vrije tijd ben ik te vinden op 

het hockeyveld. Dit doe ik alweer tien jaar met 

veel plezier. Ik kijk uit naar een leerzaam en 

gezellig schooljaar. Tot ziens!  

Verkeerseducatieprogramma ANWB 

Streetwise op de Blokkendoos 

Komende dinsdag 28 september verzorgt ANWB 

Streetwise een praktisch 

verkeerseducatieprogramma op school.  

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. 

 
Dode Hoek lessen voor groep 7 en 8 
Aanstaande 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. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 


