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kleuters. Voor de groepen 3 t/m 8 staan de
bloemen klaar op de grote speelplaats.

Vr 12-4: sportdag / Koningsdag
Do 18-4: Paasviering in alle groepen
Do 18-4: fietsenkeuring gr. 7
Vr 19-4: schoolviering groep 1-2B en 5
Ma 22-4 t/m vr 3-5: meivakantie
Wo 8-5: ophalen bestelde bloemen
Wo 15-5: praktisch verkeersexamen gr. 7
Wo 22-5: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Ma 27-5; OR vergadering
Do 30 en vr 31-5: Hemelvaartvakantie
Ma 3 t/m do 6-6: avondvierdaagse
Ma 10-6: 2e Pinksterdag: alle kinderen vrij
Di 11-6: MR vergadering
Di 18-6: kledinginzameling
Di 18-6: alle kinderen ‘s middags vrij
Wo 19-6: algemene informatieavond
Vr 21-6: 2e rapport
Ma 24-6: oudergesprekken
Wo 26-6: oudergesprekken
Vr 28-6: kasteel dag i.v.m. 750 jaar Loon
op Zand
Wo 3-7: 9.00-10.00 uur kennismaking in de
nieuwe groep
Wo 3-7: afscheidsavond groep 8
Do 4-7: groepsuitjes gr. 1 t/m 7
Vr 5-7: 12.00 uur start zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Ouderraad bs De Blokkendoos
Werkgroep Bloemenactie 2019

Sportdag / Koningsspelen op
vrijdag 12 april 2019
Het is alweer de zevende keer dat de
Koningsspelen gevierd wordt op de
Blokkendoos.
Deze dag zijn de schooltijden voor alle groepen
hetzelfde als normaal.
Deze dag zal “feestelijk” geopend worden met
het nieuwste Koningslied en dansje “Pasapas”
van Kinderen voor Kinderen.
De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee
te nemen, hier wordt voor gezorgd. Een bidon,
flesje of beker is wenselijk, de kinderen mogen
deze op school vullen.
Het is belangrijk dat de kinderen makkelijke
kleren of sportkleding aan hebben. Dit mag een
feestelijk Koningstintje hebben.

Ouderavond MR van 17 april gaat
niet door.

Groep 1/2 en 3
De spelletjes voor deze groepen zijn gewoon op
school.
Daar starten we met de spelletjes vanaf 9.45
uur. Voor het begeleiden van de spelletjes
zoeken we nog hulp van ouders, opa’s en oma’s
van 9.30-11.00 uur. U kunt hiervoor intekenen
bij de eigen klas of via de Parro app.

De geplande ouderavond van de
medezeggenschapsraad over de formatie van
volgend school kan komende woensdag 17 april
niet doorgaan. Reden is dat er niet echt iets is
om op dit moment met ouders over te praten
en advies te vragen. We zijn er als team nog
niet uit hoe we de formatie kunnen of moeten
vormgeven. Dat teamoverleg staat gepland
voor 7 mei. Na 7 mei laten we MR en ouders
weten of een ouderavond alsnog gepland gaat
worden.

Groep 4 t/m 8
De spelletjes voor de groepen 4 t/m 8 zullen
vrijwel direct starten en zullen plaatsvinden op
drie verschillende locaties: de Wetering,
Scorpius en op school.

Bloemenactie 2019

We wensen iedereen veel plezier en hopen op
een mooie dag.

U kunt uw bestelde bloemen ophalen op
woensdagmiddag 8 mei tussen 12.00-12.30
uur. De bloemen worden uitgedeeld per klas
door enkele hulpouders. Groep 1 en 2 kan de
bestelling ophalen op de speelplaats van de

Met vriendelijke groet, de sportdagwerkgroep.
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In het laatste blok, Blok 5, vindt er een
ontdekkingstocht langs diverse
muziekinstrumenten plaats. Er wordt iets
over verteld, je hoort ze en probeert ze
zelf uit.

Eindtoets
basisonderwijs.
Op dinsdag 16 en woensdag 17
april maken de kinderen van
groep 8 de landelijke IEP eindtoets. We wensen
ze veel succes.

Nu eerst nog even de meivakantie vieren en
dan gaan we maandag 6 mei het laatste blok
muziek genieten (ook dan 5 lessen op
maandag. Groep 1 t/m 3 van 15.15 uur t/m
15.45 uur en groep 4 t/m 7 van 15.45 uur tot
16.30 uur en voor de gevorderde leerlingen een
extra kwartier tot 16.45 uur).

Verkeersexamen groep 7.
Volgende week donderdagmiddag 18 april
worden de fietsen van groep 7 gekeurd door
Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Het praktisch verkeersexamen is op
woensdagmorgen 15 mei.
Kinderen mogen dit praktisch verkeersexamen
maken op een door VVN goedgekeurde fiets.

Interesse?
Ook instrumenten ontdekken en uitproberen?

Lees dan de aanmeldingsbrief door die bij de
mail is gevoegd.

Het theoretisch verkeersexamen voor groep 7
wordt na de meivakantie gemaakt. We gaan er
vanuit dat de toetssite dan wel bereikbaar is.

Wil je 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)

Brugklas Survival workshop
Spannend! Binnenkort ga je naar de brugklas.
Hoe maak je nieuwe vrienden? Wat zal er gaan
gebeuren? Dat gesjouw met al die boeken. Hoe
kan ik de weg vinden in het nieuwe gebouw?
Wat als er iemand vervelend doet?
Maak jij je hier ook druk over?
Doe dan mee aan de brugklas
survivalworkshop.
Zie bijlage voor meer informatie.

Muzieklessen na school: blok 5.
Tekst aangeleverd door SMOL)
(Stichting Muziekopleiding Loon op Zand)

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

SMOL

Meld uw kind aan voor blok 5
van Muzieklessen bij de BSO!
Het muziekjaar van Muziek bij de
BSO is alweer bijna ten einde.
Op maandag 6 mei aanstaande gaat het laatste
Blok van start. In Blok 4 hebben de leerlingen
van groep 1 t/m 3 gekeken wat ze later willen
worden en de leerlingen van 4 t/m 7 hebben
geswingd met ritmes.
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