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Ma 27-8: Schoolfotograaf
Ma 27-8: OR vergadering
Di 28-8: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 29-8: info avond groep 3A en 3B
Ma 3-9: info avond groep 7
Di 4-9: info avond groep 4
Do 6-9: info avond groep 5
Di 11-9: info avond groep 6A en 6B
Wo 12-9: info avond gr. 1-2A/1-2B/1-2C
Di 18-9: info avond groep 8
Wo 19-9: MR vergadering
Vr 21-9: schoolviering gr. 8 en gr.1-2A
Wo 26-9: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2B
Ma 1-10: jaarvergadering oudervereniging
Maandagmiddag 8-10: alle kinderen vrij
op i.v.m. studiemiddag
Di 9-10: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 10-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2C
Vr 12-10: schoolviering groep 4
Ma 15-10 t/m 19-10: herfstvakantie
Vanaf 22-10: hoofdluiscontrole
Di 23-10: Verkeersproject ‘STREETWISE’
van de ANWB voor alle kinderen
Wo 24-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2A
Wo 31-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 4
Ma 5-11: Efteling dag
Ma 12-11: OR vergadering
Wo 14-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3B
Wo 14-11: MR vergadering
Vr 16-11: schoolviering gr. 3A+gr. 6B
Wo 21-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3A
Dinsdagmiddag
Di 27-11: alle kinderen vrij op i.v.m.
studiemiddag
Wo 28-11: koffie uurtje gr. 5
Vr. 30-11: Sinterklaasfeest op school
Di 4-12: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 5-12: koffie uurtje gr. 6A
Wo 6-12: school begint om 9.30 uur
Vr 7-12: eerste rapport
Ma 10-12: rapportgesprekken
Wo 12-12: rapportgesprekken
Wo 19-12: koffie uurtje gr. 8
Wo 19-12: 17.00-19.00 u. kerstviering
Vr 22-11: schoolviering gr. 3B+6A
Vrijdagmiddag 21-12: alle kinderen vrij
Ma 24-12 t/m vr 4-1: kerstvakantie
















Vanaf 7-1: hoofdluiscontrole
Ma 14-1: OR vergadering
Ma 15-1: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 23-1: koffie uurtje gr. 6B
Do 24-1: alle kinderen vrij op i.v.m.
studiemiddag
Wo 30-1: koffie uurtje groep 7
Wo 30-1: MR vergadering
Ma 4-2: info avond voor nieuwe ouders
Di 12-2: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 13-2: open dag
Vr 15-2: schoolviering gr. 7 +1-2C
Ma 18-2: OR vergadering
Wo 20-2: alle kinderen vrij op i.v.m.
studiedag
Di 26-2: oudergesprekken
Do 28-2: oudergesprekken
Vr 1-3: carnavalsviering
Ma 4 t/m 8 mrt: voorjaarsvakantie

Onze methode Kwink voor sociaalemotioneel leren
Is uw kind weer met plezier naar school
gegaan? Wij hopen het. Wij doen er in ieder
geval alles aan om uw kind een zo leuk
mogelijke en sociaal veilige groep te bieden.
Want als uw kind lekker in zijn vel zit, zal het
ook beter presteren. In alle opzichten!
Zo’n leuke groep is er niet zomaar. Daar
moeten de kinderen, de leerkrachten en
iedereen die bij de school betrokken is echt hun
best voor doen. Via de methode Kwink voor
sociaal-emotioneel leren werken we aan die
leuke leer- en leefomgeving. De komende
weken doen we de volgende lessen met
kinderen.
Les 1: Laat jezelf zien (besef van jezelf)
Les 2: Sterke groep? Denk aan de afspraken
(keuzes maken)
Les 3: Stootje? Vang het goed op! (besef van
de ander)
Ook u kunt meewerken aan de ontwikkeling van
de sociaal-emotionele vaardigheden. Dat kan
onder andere met de Koelkastposter voor thuis.
Daar staan doe-activiteiten,
gespreksonderwerpen

1

Nieuwsbrief van 23 augustus 2018, nummer 1
en emoties op die bij deze eerste vijf lessen
horen. Zo bent u thuis ook aan het ‘Kwinken’! U
vindt de nieuwste Koelkastposter op
www.kwinkopschool.nl/koelkastposter en in de
bijlage.

langwerpige foto. Zie voorbeeld hieronder!

Wilt u nog extra tips voor thuis? Bekijk dan het
Kwink magazine op
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. In dit
magazine vindt u ook het lesoverzicht.

Om 13.00 uur maken we een foto van alle
kinderen van de school. Deze canvasfoto komt
weer in de aula te hangen.

Op de komende groeps- infoavonden vertelt de
leerkracht er nog over en kunt u natuurlijk
meer zien en de nodige vragen stellen.
We hopen heel veel ouders tijdens de
verschillen groeps-infoavonden te mogen
begroeten.

Vanaf ±15.00 uur kunt u foto’s laten maken
van kinderen die nog niet op school zitten en/of
van het hele gezin. Er staat een
nummerautomaat om te bepalen wie wanneer
aan de beurt is. De foto’s worden gemaakt in de
aula. Twee ouders van de ouderraad zullen er
mede op toezien dat de dag goed verloopt.

Verkeersdag ‘STREETWISE’ van 25
september verplaatst naar dinsdag
23 oktober

Ook dit jaar krijgen de kinderen via school een
inlogkaart mee en géén pakketje foto’s. U
kunt op de website van Kiek-schoolfoto
bestellen wat u wilt: een voordeelpakket voor €
12,50, de broer/zus foto’s voor € 8,50. Er is
van alles verkrijgbaar, ook canvassen,
downloads, losse afdrukken, sleutelhangers
etc.

De verkeersdag ‘STREETWISE’ van de ANWB is
verplaatst naar dinsdag 23 oktober, meteen na
de herfstvakantie.
Op deze dag zijn alle kinderen praktisch bezig
met verkeer: oversteken, fietsvaardigheid, in
de gordel in de auto en remweg leren
inschatten van een auto.

De schoolfotograaf.

De eerste 2 weken kunt u kiezen voor
levering op school. U betaalt dan slechts € 0,75
verpakkingskosten per bestelling. Ná deze 2
weken kunt u nog steeds bestellen, maar dan
wordt het direct naar het huisadres verstuurd.
U betaalt dan € 2,99 verzend- en
verpakkingskosten per bestelling. Wilt u geen 2
weken wachten op de foto’s, kunt u natuurlijk
altijd kiezen voor levering op uw huisadres.

Kiek schoolfoto verzorgt aanstaande maandag
27 augustus weer de schoolfotografie. Dit jaar
worden er 2 opnames gemaakt van de kinderen
op een blauwe achtergrond. U heeft dit jaar dus
keuze uit verschillende opnames! Door de
achtergrondkleur adviseren wij om de kinderen
lekker fleurige kleding aan te geven. Bij zwart
en wit is het contrast te groot en fleurig geeft
het beste resultaat. Voor de meisjes met lange
haren: vlechten en speldjes zijn top, maar dan
wel liefst aan de zijkant, anders is het niet
zichtbaar op de foto’s!

Heeft u hier vragen over, neemt u dan direct
contact op met Kiek schoolfoto. Zij zijn
bereikbaar via info@kiekschoolfoto.nl of via
telefoonnummer 013-4681053. Verplichting tot
kopen is er uiteraard niet.

De groepsfoto wordt dit jaar ook weer een
panoramafoto, waarbij de kinderen in groepjes
van 2, 3 of 4 gefotografeerd worden. Later
worden die groepjes samengevoegd tot één
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Administratie overblijven gewijzigd

U kunt als ouder/verzorger voortaan op
flexibele wijze de overblijf van uw kind
reserveren en net zo makkelijk weer annuleren,
namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U
betaalt uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen
overblijfmomenten, na ontvangst van een
gespecificeerde declaratie.
U zult dus niet meer gebonden zijn aan een
abonnement of een strippenkaartsysteem en de
kinderen hoeven ook niet meer met contant
geld naar school.
De school krijgt op deze manier betere controle
over de aanwezigheid of afwezigheid van een
kind en kan gericht maatregelen nemen in
bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op
medicatie, dieet of andere zaken die aandacht
behoeven.
Bij onafgemelde afwezigheid of bij
onaangemelde aanwezigheid zult u om
administratieve reden gelijk bericht ontvangen
per email.
Voor ouders/verzorgers die niet beschikken
over internet, zal op school een computer
beschikbaar zijn, eventueel met hulp van een
overblijfouder zodat u toch zonder probleem
overblijf kunt reserveren.
Als de instructies in het systeem uitleg
behoeven, kijk dan eerst onder het
vraagteken dat u in ieder scherm vindt,
Een geïllustreerde instructie voor
reserveren/annuleren vindt u onder
DOWNLOADS als u bent ingelogd. Voor
vragen over de overblijf zelf, kunt u
terecht bij de tso-coördinator.

Beste ouder/verzorger
De Stichting Kinderopvang Midden Brabant
heeft na de zomervakantie de administratie van
de overblijf gewijzigd U heft dat voor de
zomervakantie al in de nieuwsbrief kunnen
lezen. We werken vanaf nu met het online
systeem TSO-ASSISTENT. Uw kind zal er
helemaal niets van merken, maar u wél – in
positieve zin.
Het is van belang dat alle ouders/verzorgers,
dus ook degenen die hun kind niet of
incidenteel gebruik laten maken van de
overblijf, zich zo spoedig mogelijk registreren in
het systeem. Doe dat het liefst gelijk na het
lezen van deze brief en in ieder geval binnen
tien dagen na nu.
U dient zich eerst eenmalig te registreren
met brinnummer en ouderregistratiecode
als hieronder vermeld (probeer niet in te
loggen met deze registratiecodes). Ga voor
de éénmalige registratie naar www.tsoassistent.net (niet.nl) en klik daar op
EENMALIG REGISTREREN.
brinnummer:
04SV00
ouderregistratiecode: 2335

Wij vertrouwen er op dat gebruik van TSOASSISTENT voor alle betrokkenen tot
tevredenheid zal zijn.

Als de registratie succesvol is, bent u
gelijk ingelogd — u ontvangt geen
inloggegevens per email.
Wij vragen u dringend om dan gelijk voor
komende periode overblijf te reserveren
(voor zover van toepassing natuurlijk).

TSO coördinator KMB

Schoolkalender en schoolgids
Deze week hebben alle oudste kinderen van het
gezin een schoolkalender mee naar huis
gekregen. Hierin vindt u praktische zaken zoals
de schooltijden, het gymrooster, de
groepsverdeling.
Regelingen en afspraken staan in onze
schoolgids vermeld.
De schoolgids staat op onze website
www.bsdeblokkendoos.nl

Is uw registratie eenmaal geslaagd en een
feit, registreer dan geen tweede keer.
Heeft u uw inloggegevens vergeten, klik
dan in het inlogscherm op vergeten
inloggegevens opvragen. Blijkt uw
emailadres onbekend, neem dan contact
op via support@tso-assistent.nl.
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Natuurlijk kunt u de schoolgids ook op papier
krijgen als u dat wenst. U kunt er een vragen
aan de conciërge (meneer André) of aan de
directeur van de school (meneer Nick).

-

Sponsorloop voor goed doel.

-

-

Oud leerling Enrico Moen heeft de Blokkendoos
en de Vlinderboom gevraagd of we spontaan
geld in willen zamelen voor een goed doel. Hij
gaat in oktober met ROC klasgenoten en een
docent naar Sint Maarten om mee te helpen bij
het herstellen van kinderdagverblijven op het
door de orkaan Irma getroffen eiland Sint
Maarten. We willen dat minstens 75% van het
sponsorgeld ter plaatse gebruikt wordt voor het
kopen van bouwmaterialen, e.d. De overige
25% zijn bedoeld om overige kosten te helpen
dekken.
Middels een sponsorloop willen we geld ophalen
voor dit goede doel.
De kinderen van groep 8 lopen op 29
september op uitnodiging van het ROC een
speciale sponsorloop op het ROC terrein in
Tilburg-Noord. De kinderen van groep 1 t/m 7
lopen op woensdag 3 oktober de sponsorloop
rondom beide scholen. Vooraf vragen we de
kinderen en hun ouders of ze een bijdrage
willen geven voor dit goede doel.
Enrico komt eerst in alle groepen laten zien wat
hij gaat doen op Sint Maarten en waar het geld
naar toe gaat.
Binnenkort krijgt u meer informatie over deze
spontane actie van beide scholen.

Kan overwicht over de groep houden en
consequent handelen volgens het
overblijfreglement
Kan goed in het team van vrijwilligers
functioneren;
Kan goed communiceren met kinderen,
ouders en onderwijzend personeel;

Activiteiten:
De vrijwilliger/-ster is gedurende de
middagpauze verantwoordelijk voor het
overblijven. In die tijd eten en spelen de
kinderen. De vrijwilligster zorgt er voor dat dit
in een ontspannen en gezellige sfeer gebeurt.
Dit gebeurt in een team van vrijwilligers dat
wordt aangestuurd door een pedagogisch
medewerker van de stichting.
Wij bieden:
- Vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per
keer
- Eigen kinderen blijven gratis mee over
- Vrijwilligerscontact tussen KMB en
vrijwilliger
- Verzekering door KMB
En niet te vergeten de dankbaarheid en
gezelligheid van de kinderen!
Want voor hun doen we het. En dat kunnen
we niet zonder uw hulp!
Bent u geïnteresseerd om overblijfkracht te
worden? Of heeft u wellicht nog vragen?
Stuur dan een email naar Stichting KMB,
tso@stichting-kmb.nl of bel naar 0416-278472
en er wordt contact met u opgenomen. Alvast
bedankt!

Gezocht! Overblijfkrachten!
Ons doel:
De kinderen tussen de middag opvangen voor
het gezamenlijk delen van de lunch en
middagpauze binnen het pedagogische kader
van de school en de stichting, waarbij de
waarden en normen van school in acht worden
genomen en aandacht is voor het individuele
kind.
Om deze aandacht en zorg te kunnen
garanderen zijn wij op zoek naar vrijwilligers!

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

Profiel van de vrijwilliger:
- Kan op een positieve en vrolijke wijze
met kinderen omgaan;

4

