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Agenda 
GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 8 dec. 

Oudergesprekken gr.8 /5B: 13 t/m 15 dec. 

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 

 

Maandag 6 december normale 
schooltijden. 
Aanstaande maandag 6 december hanteren we 

normale schooltijden voor alle kinderen. Dit 

staat ook zo vermeld in de schoolkalender. 

 

Nieuwe beslisboom. 
Het RIVM heeft naar aanleiding van de nieuwe 

maatregelen die per maandag 29-11-2021 zijn 

ingegaan, de zogenaamde beslisboom (wanneer 

mag uw kind wel of niet naar school?) 

aangepast. We noemen het ook wel het 

‘snottebellen beleid’. 

De regel is deze week als volgt:  

“Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

mogen niet naar school. Bij twijfel blijf je thuis. 

Met de beslisboom in de bijlage, kunt u zelf 

bepalen of uw kind naar school mag of thuis 

moeten blijven. 

In de bijlage vindt u dus de versie van 2 

december. 

 

Hierbij komt de vorige versie van 22 november 

te vervallen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 

GGD Hart voor Brabant. (088-368 7777). 

Ook school zal u vraag zo goed mogelijk 

proberen te beantwoorden. 

 

Kwink 
Met kwink leren de kinderen de essentiële 

vaardigheden voor nu en later. Zoals: goed 

samenwerken, vriendschappen kunnen 

onderhouden, opkomen voor jezelf en anderen, 

conflicten kunnen oplossen en verstandige 

keuzes maken.  

In deze nieuwsbrief leggen we uit waar we het 

over gaan hebben in de komende lessen. 

Les 6: De kinderen weten welke kwaliteiten ze 

hebben en kunnen deze inzetten binnen de 

groep. 

Les 7: De kinderen benoemen kwaliteiten van 

klasgenoten en onderzoeken hoe ze deze 

kunnen gebruiken in de groep. 

Les 8: De kinderen leren technieken om rustig 

te worden bij heftige emoties. 

Les 9: De kinderen weten welke gevoelens bij 

vriendschap horen en kunnen bouwen aan een 

vriendschap 

Les 10: De kinderen kunnen uitleggen waaróm 

ze bepaalde dingen doen. 

De Kwink koelkastposter 

In de bijlage vindt u de nieuwe Kwink 

koelkastposter. Met deze poster kunt u thuis 

met uw kind in gesprek over sociaal- 

emotionele thema's en emoties.  
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Meer informatie? 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd 

contact opnemen met de leerkracht van de 

groep.  

Digitaal kunt u informatie vinden op: 

Kwink koelkastposter 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-

kwink/voor-ouders/uitleg-koelkastposter/  

 

Kwink oudermagazine 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-

actueel/oudermagazine/  

 
 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 
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