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Agenda 
Kledinginzameling: vrijdag 15 oktober 

Schoolviering gr 8 + gr 1-2C: vr 15 oktober 

Jaarvergadering oudervereniging: di 19 oktober 

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 

Studiedag: dinsdag 2 nov. alle kinderen vrij 

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. 

Studiedag: donderdag 13 jan. alle kinderen vrij 

1e rapport: vrijdag 14 januari 

Oudergesprekken: 17-20 januari 

Schoolviering gr 3 + gr 5A: vr 18 februari 

Carnaval: vrijdag 25 februari 

Studiedag: maandag 7 maart alle kinderen vrij 

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 

Eindtoets groep 8: 20 en 21 april 

Studiedag: woensdag 18 mei alle kinderen vrij 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 25 mei. 

Avond4daagse: 30 mei – 2 juni 

Studiedag: woensdag 18 juni alle kinderen vrij 

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 

 

Aangepaste afspraken over ‘ouders 

in de school’ 
In overleg met de medezeggenschapsraad gaan 

we enkele corona afspraken aanpassen aan de 

nieuwe landelijke afspraken. 

- Alle ouders zijn welkom op de speelplaats. 

- Op de speelplaatsen is géén looprichting 

meer. Alle poorten zijn in- en uitgang. 

- ’s Morgens gaan alle kinderen zelfstandig 

naar binnen. Alleen ouders van startende 

kleuters mogen hun kind mee naar binnen 

begeleiden. 

- Op ouderavonden en bij schoolvieringen zijn 

ouders van harte welkom in de school. 

- Ouders zijn niet aanwezig bij het vieren van 

de verjaardag van het kind.  

- Traktatie: we vinden een eenvoudige en 

gezonde traktatie belangrijk. Eén ding is 

genoeg.  

 

We hopen met deze afspraken voor iedereen 

meer duidelijkheid te geven. 

 
Kledinginzameling 
Beste ouder(s) / verzorger(s). Volgende week 

vrijdag zamelen we weer kleding in op school. U 

kunt uw goed afgesloten plastic zak met 

kleding, schoenen op vrijdagmorgen 15 oktober 

voor de hoofdingang van de school wegzetten. 

Mocht dat die ochtend niet lukken dan kunt u 

volgende week de zakken afgeven op school. 

We zetten ze dan zolang in de patio. De 

opbrengst van de kleding is voor de ouderraad 

en wordt besteed aan de kinderen.  

 
Jaarverslag oudervereniging. 
Op dinsdag 19 oktober is de jaarvergadering 

van de oudervereniging. Op deze avond bent u 

van harte welkom om vragen te stellen over het 

bijgevoegde jaarverslag van de 

oudervereniging. 

U krijgt o.a. antwoord op de vraag waar het 

geld van de ouderbijdrage aan is besteed. 

De oudervereniging stelt het op prijs als vele 

ouders willen komen en als er zich ook nog 

enkele ouders zich willen aanmelden voor de 

ouderraad. 

 

U bent welkom in de aula van de school. De 

vergadering start om 20.00 uur. 

 

Halloween in de wijk. (info van de 

buurtvereniging) 

Afgelopen 4 jaar heeft buurtvereniging 

Standaardstraat in Loon op Zand Halloween 

georganiseerd voor de kinderen in de wijk 

Molenwijck. Vorig jaar kon het helaas niet door 

gaan maar het jaar daarvoor hebben ± 120 

kinderen deelgenomen. Een groot succes dus. 

 

Dit jaar zijn wij de samenwerking aangegaan 

met JeugdVakantieWerk en willen daarom nu 

alle kinderen uit Loon op Zand uitnodigen om in 
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de wijk Molenwijck langs de deuren te gaan 

voor 'Trick or Treat'.  

Men mag aanbellen enkel bij de huizen die zich 

hebben opgegeven (huis is herkenbaar d.m.v. 

een ballon) en men dient zich vooraf aan te 

melden. 

In de bijgevoegde flyer leest u meer over dit 

initiatief. 

 

Met griezelige groet, 

Marcel van der Linden 

 

 
Grootschalig onderzoek onder 

kinderen door GGD (herhaling) 
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 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 

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

