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Agenda

Groepen 1 t/m 6.
Deze kinderen verwachten we tussen 10.30 en
10.45 uur op school. Om 11.00 uur vertrekken
de auto's naar de Efteling. De kleuters (groepen
1-2) worden om 15.30 uur weer op school
verwacht. De groepen 3, 4, 5 en 6 worden om
16.30 uur terug op school verwacht.

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

Groepen 7 en 8 gaan op de fiets.
Deze kinderen verwachten we tussen 10.15 en
10.30 uur op school. Om 10.45 uur vertrekken
deze groepen per fiets. Om 16.30-16.45 uur
verwachten we de groepen 7 en 8 weer terug
op school.
Deze wijziging van schooltijden betekent dat de
kinderen later op school komen, maar ook weer
later thuis zijn.
We hopen dat u gezamenlijk de opvang voor de
kinderen kunt regelen. Mocht de opvang een
groot probleem worden, dan kunt u dat bij de
leerkracht van uw kind melden en dan verzorgt
de school de opvang 's morgens vanaf half
negen. Voorschoolse opvang (voor half negen)
en ook naschoolse opvang moet u zelf goed
afspreken met de aanbieder.
We gaan er weer een gezellige dag van maken
voor alle kinderen en hun begeleiders.

Nieuwe leerkracht voor de
Blokkendoos.
Vanaf vandaag, donderdag 4 november komt
juffrouw Marieke van Putten het team van de
Blokkendoos versterken. Hiermee is de
vacature die al vanaf de zomervakantie
openstond ingevuld. Juffrouw Marieke gaat op
donderdag en vrijdag werken in groep 6B.
Juffrouw Corine, die tot de herfstvakantie les
heeft gegeven in deze groep, gaat de taak van
ondersteuner nu volledig uitvoeren. Zij deed dit
werk al op de maandagen. Daar komt nu de
dinsdag en de donderdag bij, zodat ze voor
meer kinderen een betere ondersteuning kan
verzorgen.
We wensen juf Marieke veel succes toe op de
Blokkendoos.

Aanstaande maandag Efteling dag
met afwijkende schooltijden!
Omdat vanaf volgende week de tijden van de
Winter Efteling gehanteerd worden én omdat
groepen een halfuur na openingstijd pas binnen
mogen, kunnen we als school pas om 11.30 uur
de Efteling in.
Dat betekent dat we zoals eerder medegedeeld
a.s. maandag de schooltijden hebben
aangepast.
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spel Mediamasters, enz. Ook tijdens de lessen
van Kwink en/of Nieuwsbegrip wordt er verteld
hoe om te gaan met deze vorm van
mediagebruik.

Week van mediawijsheid (5-12
november).
Het thema van deze speciale week is:

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 is er
een webinar op 11 november met tips en
informatie voor de ouders van leerlingen van de
groepen 7 en 8 en leerlingen van het voortgezet
onderwijs. De webinar is online en kosteloos te
volgen.
Aanmelden via de link:
https://form.jotform.com/212852167750053

Samen Sociaal Online
Op www.weekvandemediawijsheid.nl staat
hierover het volgende:
Het afgelopen jaar zijn we massaal online
gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van
ons gebruik van online media. We werken en
leren op afstand en houden contact met familie
en vrienden. Maar ons leven in die online
wereld staat ook onder druk. Waar we online
voortdurend met elkaar in verbinding staan,
maken we ons zorgen over toenemende
polarisatie (SCP, 2019). Waar alle kennis van
de wereld binnen handbereik ligt, is het door
een groeiende hoeveelheid desinformatie
moeilijk te beoordelen of iets echt waar is. En
waar we ons online vrij kunnen bewegen, voelt
het daar soms niet veilig door haat en
cybercriminaliteit.

Op woensdag 10 november is er een
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/campagn
es/mediawijsheid.html

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de
online wereld een fijne plek blijft. Een plek waar
we naar elkaars mening luisteren en we onze
waarden kunnen naleven. Een plek waar we
letten op hoe onze boodschap bij de ander
overkomt en elkaar de ruimte geven om anders
te denken. Ook een plek waar we elkaar
helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als
we zien dat er iets misgaat. Op die manier blijft
de online wereld voor iedereen en van iedereen.

Muzieklessen meteen na school op
de BSO
Zit je niet op de BSO, dan hoef je voortaan niet
eerst naar huis voordat de muziekles begint?
Dat kan vanaf komend blok. Lees hieronder
meer.
Meld uw kind nu aan voor blok 2 van
Muzieklessen bij de BSO!

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12
november 2021) staat in het teken van: Samen
Sociaal Online. Samen staan we stil bij wat we
écht belangrijk vinden in de online wereld.
Tijdens deze campagne wordt ruimte gemaakt
om hierover met elkaar in gesprek te gaan en
krijg je handvatten om jezelf of een ander
mediawijzer te maken. Zo worden we allemaal
een stukje weerbaarder en digitaal vaardiger.

Wil je mee doen aan de lessen, maar is het niet
handig om tussen school en de les nog naar
huis te gaan, kun je vanaf dit blok vanuit school
naar de peuterspeelzaal waar meester Juan je
gezelschap houdt tot de muziekles begint.
Neem zelf eventueel wat lekkers en drinken
mee.
Op 20 september jl. zijn de lessen Muziek bij de
BSO (op basisschool De Blokkendoos),
georganiseerd door de Stichting

In alle groepen wordt hier aandacht aan
besteed door diverse lesvormen, zoals het
spelen van een memoriespel, een voorleesboek,
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Muziekopleiding Loon op Zand, weer gestart.
Onder de bezielende leiding van meester Juan
hebben de leerlingen deelgenomen aan de
muzikale olympische spelen. En zoals altijd:
deelnemen is het allerbelangrijkste!!!
Op maandag 22 november aanstaande gaat
blok 2 van start (weer 5 lessen op maandag. De
lessen zijn van 15.00 uur t/m 15.30 uur en bij
voldoende belangstelling ook van 15.30 uur tot
16.15 uur -groepen worden dan gesplitst 1 t/m
3 en 4 t/m7-).
Het thema van blok 2 is SINTERKERST.
Meester Juan gaat met dans en muziek de
kinderen via Sinterklaas naar Kerstmis leiden.
Interesse?
Ook mee dansen en muzieken? Lees dan de
aanmeldingsbrief door die bij de mail is
gevoegd.
Wilt u er eerst meer over weten, kijk dan op de
site www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of
leg contact met Bernadette Essers (0416363235 of bernadette_essers@hotmail.com)

Gevraagd: kinderkleren om te
kunnen verschonen. (herhaling)
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.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.
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