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Agenda 
Di 22-9: informatieavond groepen 8 over VO 

Wo 23-9: vergadering medezeggenschapsraad 

Vr 25-9: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag  

Vr 2-10: schoolviering groepen 4-5 en 8B 

Vr 9-10: koffie uurtje groep 1-2B is voorlopig 

onder voorbehoud afhankelijk van de dan 

geldende coronamaatregelen! 

Ma 13-10: jaarvergadering ouderraad 

Vr 16-10: kledinginzameling 

Vr 16-10: koffie uurtje groep 1-2A? 

19 t/m 23 oktober: herfstvakantie 

Ma 26-10: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Di 27-10: alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

Vr 30-10: koffie uurtje groep 1-2C? 

Vr 6-11: schoolviering groepen 1-2A en 8A 

Wo 11-11: vergadering medezeggenschapsraad 

Vr 13-11: koffie uurtje groepen 8A-8B? 

Ma 16-11: vergadering ouderraad 

Vr 20-11: koffie uurtje groep 3? 

Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8) 

Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Wo 16-12: kerstviering 17.00-19.00 uur 

Vr 18-12: schoolviering groep 6 

vr 16-4: kledinginzameling 

 

Ouderbijdrage 2020-2021 
De ouderraad verzoekt u in het begin van het 

schooljaar om de jaarlijkse vrijwillige 

ouderbijdrage over te maken op hun 

bankrekening. In de bijlage vindt u de brief 

met nadere uitleg over deze ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2020/2021* 

bedraagt: 

• gezin met 1 kind op school 32,50 euro 

• gezin met 2 kinderen op school 65 euro 

• gezin met 3 kinderen op school 97,50 euro  

• gezin met 4 kinderen op school 130 euro 

 

Als uw kind na 1 januari 2021 op school komt 

betaalt u 16,25 euro per kind, ongeacht of het 

hier uw 1e, 2e of 3e enz. kind betreft. 

De ouderbijdrage kunt u overmaken op IBAN  

NL80RABO0129716715 t.n.v. 

Oudervereniging De Blokkendoos o.v.v. de 

naam van uw kind(eren) en “ouderbijdrage 

schooljaar 2020/2021”. 

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 26 oktober 

a.s. over te maken.  

Er komt geen aparte factuur voor het door u te 

betalen bedrag.  

* Zoals afgelopen juni is gecommuniceerd is de 

ouderbijdrage niet veranderd t.o.v. voorgaand 

schooljaar 

De schoolfotograaf. 
Gisteren heeft uw kind een kaart meegekregen 

met de unieke inlogcode om de schoolfoto’s te 

kunnen bestellen. Voor nadere uitleg over het 

bestellen verwijs ik u graag naar de mail van 

dinsdag 8 september 

Verkouden kinderen toelaten op 

school? 
Er is nogal wat onduidelijkheid bij scholen en 

ouders over de interpretatie van de RIVM regels 

als het gaat over het wel of niet naar school 

mogen bij verkoudheid. In de vorige 

nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd zoals de 

RIVM de informatie toen beschikbaar had. 

Intussen is er een nieuw document gekomen, 

een beslisboom, waarin school én ouders 

kunnen nagaan hoe te handelen. Deze 

beslisboom is er voor kinderen van 0 t/m 6 jaar 

(groepen 1 en 2) en voor de kinderen van 7 t/m 

12 jaar. (groepen 3 t/m 8) 

 

In de bijlage vindt u beide beslisbomen. Ze 

komen ook op de website van de school 

www.bsdeblokkendoos.nl te staan. 

 

Bij twijfel s.v.p. altijd even contact opnemen 

met de school. 

 

Kledinginzameling. 
Vrijdagmorgen 16 oktober is er weer een 

kledinginzameling op school. U kunt dan uw 

kleding ’s morgens vroeg in gesloten plastic 

zakken bij de school leggen. (aan de voorkant 

aan de Ecliptica). 

De tweede inzameling dit schooljaar staat 

gepland voor vrijdag 16 april. 

http://www.bsdeblokkendoos.nl/
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Stagiairs stelt zich voor. 

Ik ben Gerard Stoof, stagiair op de Blokkendoos 

in groep 8B bij juf Anke.  De reden om leraar te 

worden is ontstaan toen mijn zoon in groep 4 

van de basisschool problemen kreeg met het 

volgen van de les. Ik ben er toen achter 

gekomen wat een leraar voor een kind kan 

betekenen. Ik hoop dat ik ooit het verschil kan 

maken bij een kind die ook niet goed mee kan 

komen tijdens de les. Verder ben ik al jaren 

gelukkig getrouwd en heb ik als hobby’s 

hardlopen en tennis. 

Hallo, Ik ben Celina van Gool.  

 

 

 

 

 

Ik ben geboren op 17 april 2003. Samen met 

mijn ouders en hondje woon ik in Kaatsheuvel. 

Vorig jaar heb ik mijn tweetalig HAVO diploma 

behaald en ben nu begonnen aan mijn nieuwe 

uitdaging. Ik ben een eerstejaars Pabo 

University kunst- en cultuurwetenschappen 

student aan de Fontys in Tilburg. Elke dinsdag 

en vrijdag loop ik met veel plezier stage bij juf 

Noortje in groep 1/2B op BS de Blokkendoos. In 

mijn vrije tijd zing ik graag en speel ik gitaar, 

piano, basgitaar en ukelele. Ik heb er veel zin in 

en laten we er een superleuke  tijd van maken! 

Schoolmaatschappelijk werk 
Inge van Son is vanaf dit schooljaar onze 

nieuwe maatschappelijk werker op school. Ze is 

bereikbaar via de intern begeleider juf 

Stephanie of via onderstaande gegevens. 

088 023 75 00 (Farent) of 

06 51 86 66 25 (Inge) of 

ingevanson@farent.nl 

 

 

U kunt bij onze schoolmaatschappelijk werkster 

Inge van Son terecht voor al uw vragen en 

zorgen over het gedrag van uw kind, over de 

opvoeding en over de thuissituatie. Wat kan 

schoolmaatschappelijk werk u bieden: 

•Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt 

bespreken. 

•Consultatie en advies over de ontwikkeling van 

uw kind. 

•Korte gesprekken met uw kind op school waar 

je kind tegenaan loopt. 

•Opvoedingsbegeleiding in uw gezin. 

•Advisering en begeleiding aan u en uw gezin 

over echtscheidings-, verwerkings-en 

gezinsproblematiek. 

•Indien nodig een verwijzing voor onderzoek of 

(specialistische) begeleiding. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

mailto:ingevanson@farent.nl

