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Agenda

Woensdag 25 november
Alle leerlingen van de Blokkendoos mogen hun
schoen zetten in de eigen klas.
Woensdag 2 december;
De gemaakte surprises mogen in de aula van
school tentoongesteld worden.
(Denk er bij het maken van de surprises aan
dat uw kind deze zelf kan dragen vanaf de
poorten bij school.)
Uiteraard is het ook niet toegestaan om als
ouder de surprises te komen bekijken.
Donderdag 3 december;
Sinterklaas zal met enkele Pieten een bezoek
brengen aan onze school. In tegenstelling tot
andere jaren zal er dit jaar voor de school geen
gezamenlijke aankomst zijn voor Sinterklaas
met zijn Pieten. Sinterklaas komt pas later die
morgen aan en het vriendelijk verzoek om als
ouders niet bij school te blijven. De leerlingen
zullen gezamenlijk zorgen voor een mooie
binnenkomst voor Sinterklaas met zijn Pieten.
De tijden van deze schooldag zijn zoals
gebruikelijk.
Wij hopen van harte dat we er ook dit jaar een
mooi en vooral leuk Sinterklaasfeest voor de
kinderen van mogen maken.

Ma 16-11: vergadering ouderraad via Teams
Ma 23-11: Koffie uurtje groep 3 om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Wo 25-11: Koffie uurtje groep 4 om 20.00 uur
via Microsoft Teams
Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8)
Week van 7 t/m 11 december zijn de
oudergesprekken via Teams
Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert
Vr 18-12: kerstviering 8.30-12.30 uur

Nieuwsbericht vanuit de
Sinterklaaswerkgroep

Een kruidnotige groet,
Namens Sinterklaas, Pieten en de werkgroep”

“Zoveel rumoer in Nederland, zo ook rondom
het Sinterklaasfeest van 2020. Een ding is
zeker, het gaat allemaal heel bijzonder worden.
Op dit moment gaan de activiteiten rondom
Sinterklaas voor de leerlingen van BS De
Blokkendoos door, met de nodige aanpassingen
en zolang de landelijke maatregelen het
toelaten.
Om het Sinterklaasfeest op gepaste wijze door
te kunnen laten gaan, hebben we wel uw hulp
nodig. Daarom hieronder alles op een rijtje qua
data en afspraken.
Maandag 16 november
Lootjes trekken voor de surprises (groep 5 tot
en met 8) en het overhandigen van de
enveloppen met geld.
Denkt u er bij het maken van de surprises aan
dat uw kind deze zelf kan dragen vanaf de
poorten bij school. Het is niet toegestaan om
als ouder(s) / verzorger(s) de school binnen te
komen voor het brengen van de surprises.

Kerstviering naar vrijdagmorgen 18
december
Onze kerstviering stond gepland voor
woensdagavond 16 december. We hebben deze
kerstviering verzet naar vrijdagmorgen 18
december. Waarom verzetten we?
Ouders mogen de school niet in i.v.m. de
coronamaatregelen. Als we de kinderen om 7
uur ’s avonds in het donker allemaal tegelijk
naar buiten laten gaan, staan er te veel ouders
bij elkaar rond de school en kunnen vooral de
kleine kinderen in het donker hun ouders niet
meer vinden. Voor de veiligheid van alle
kinderen en ouders willen we dit niet. Op
vrijdagmorgen kunnen we de normale
schooltijden hanteren. De ouderraad regelt voor
de kinderen een kerstontbijt en de kinderen
krijgen een schoolviering te zien van groep 6.
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Oudergesprekken.

over opvoeden als je gescheiden bent? Hoe
pakken andere ouders dat aan? Wat heeft je
kind nodig en wat heb jij nodig? Over al deze
onderwerpen gaat deze workshop. Deze
workshop is voor gescheiden ouders met
kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Het wordt
een interactieve avond boordevol praktische
tips en tijd om ervaringen uit te wisselen met
de andere deelnemers.
Tip: Doe de workshop samen met je ex!
Meer informatie: Bianca de Vos
b.de.vos@ggdhvb.nl
Tijd: 26 november 20.00 – 21.00 uur
Aanmelden : https://stichting-the-familyfactory.webinargeek.com/opvoeden-in-tweehuizen-ggd-hart-voor-brabant
Dit gratis webinar wordt georganiseerd door
GGD Hart voor Brabant en Family Factory.

Op vrijdag 4 december krijgen de groepen 3
t/m 8 hun eerste rapport. In de week daarna
houden alle leerkrachten oudergesprekken via
Teams. De leerkracht zal deze afspraak
individueel met u maken.

Even voorstellen

Mijn naam is Mariska
Verweij, 18 jaar en woon in Sprang-Capelle. Ik
doe de opleiding onderwijsassistente en zit in
het 1e leerjaar. Ik heb voor deze opleiding
gekozen, omdat ik kinderen heel erg leuk vind
en ook dat je later een deel uit kan maken van
de opvoeding vind ik heel erg speciaal. Ik zou
mezelf beschrijven als een spontane,
behulpzame, leergierige en sociaal persoon.

Kraanwater tappunt.
Onze school krijgt subsidie voor een
kraanwatertappunt op de speelplaats. Het
drinken van kraanwater is gezond en het helpt
ons allen een gezonde leefstijl te ontwikkelen.
Vooral in de warme maanden van het jaar is
het voor de kinderen gemakkelijk om buiten
hun bidon zelf te kunnen vullen. Plastic flesjes
worden dan op school overbodig. Voor het
zover is moet het tappunt eerst aangelegd
worden. Daar wordt helaas geen subsidie voor
gegeven.

In periode 2 gaan we stage lopen. We gaan
stage lopen vanaf 11 november tot het einde
van het schooljaar. Ik vind het heel erg leuk dat
ik dat op deze school mag komen doen! Het
lijkt mij heel erg leuk om de leraar/lerares te
kunnen ondersteunen en helpen bij de dingen
waar ze me nodig bij hebben. Het lijkt me leuk
om te leren hoe het is om les te geven en de
kinderen te helpen bij wat niet lukt of niet
snappen.

Dus zijn we op zoek naar een erkende
installateur die voor de school dit kraanwater
tappunt kan aanleggen. Uiteraard vergoeden
we de onkosten die gemaakt worden.
Ziet u hiertoe mogelijkheden, dan graag contact
opnemen met Nick de Lange (directeur) 0416362335

Online workshop Opvoeden in 2
huizen (herhaling)
Wanneer: donderdag 26 november om 20.00
uur.
Wat: u ontmoet (virtueel) andere gescheiden
ouders.
Toelichting: Na een scheiding is het prettig en
belangrijk om goed in gesprek te blijven met je
ex over de opvoeding van jullie kind. Je blijft in
de meeste gevallen samen verantwoordelijk
voor je kind(eren). Hoe houd je goed contact

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