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Wo 19-12: koffie uurtje gr. 8 (11.00 uur)
Wo 19-12: 17.00-19.00 u. kerstviering
Vr 21-12: schoolviering gr. 3B+6A
Vr 21-12: alle kinderen ’s middags 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
Do 24-1: alle kinderen ‘s middags vrij
Vr 25-1: koffie uurtje gr. 6B
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 i.v.m.
studiedag
Di 26-2: oudergesprekken
Do 28-2: oudergesprekken
Vr 1-3: carnavalsviering
Ma 4 t/m 8 mrt: voorjaarsvakantie
Wo 20-3: MR vergadering
Vr 22-3: kledinginzameling
Do 28-3: alle kinderen ‘s middags vrij
Wo 3-4: grote rekendag voor alle groepen
Ma 8-4: OR vergadering
Vr 12-4: sportdag / Koningsdag
Wo 17-4: ouderavond MR
Do 18-4: Paasviering in alle groepen
Ma 22-4 t/m vr 3-5: meivakantie
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

Kerst op de Blokkendoos.
Aanstaande woensdag 19 december is onze
Kerstviering van 17.00 tot 19.00. De hapjes
kunt u om 17.00 in de klas van uw kind zetten.
Deze zullen we na de optocht opeten. We
starten op school met de lampionnenoptocht.
We zullen rond 17.10 uur gaan lopen. We
vertrekken bij de kleutergroepen en lopen dan
langs de grote speelplaats, richting
Keizersplein. Het lijkt ons leuk als er ouders
langs de route staan.
Wat betreft het eten: Dit jaar in buffetvorm.
Ieder kind zorgt voor een eigen klein gerechtje
(ongeveer 10 stuks), zodat we daar een buffet
van kunnen maken. Iedere leerkracht heeft er
zelf voor gekozen om kaartjes met hapjes op te
hangen die u kunt maken of dit geheel vrij te
laten, zodat u zelf iets kunt bedenken.
Vanaf 18.30 bent u van harte welkom op de
kleuterspeelplaats, waar de ouderraad een
drankje met iets lekkers verzorgd. Om 19.00,
als de zoemer gaat, is de viering afgelopen en
kunt u uw kind ophalen in klas.
Denkt u nog aan de batterijtjes (AA en graag
voorzien van naam) en het bord/beker/bestek?

Jeugd EHBO: kunt u helpen?
(tekst aangeleverd door de werkgroep jeugd EHBO)
Al jaren krijgen de leerlingen van groep 8 jeugd
EHBO lessen. De theorie wordt in de klas
behandeld door de leerkrachten en de praktijk
begeleid door EHBO-ers én hulpouders
waardoor we in kleinere groepjes overzichtelijk
kunnen werken.
Momenteel is er een tekort aan hulpouders die
hierbij mee kunnen helpen, vandaar een
dringende oproep om u aan te melden hiervoor!
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WAAR GAAT HET OM?
- Begeleiding geven op dinsdagmiddag aan een
klein groepje kinderen om ze zo wegwijs te
maken in de EHBO, zodat ze niet in paniek
raken als er zich een situatie voordoet.
- Assisteren tijdens de LOTUSpraktijkles en het
afnemen van het praktijkexamen.

Actie voedselbank afgesloten.
Vandaag hebben we de actie voor de
voedselbank Loon op Zand afgesloten. De
kinderen van groep 7 hebben deze week alle
producten gecontroleerd op
houdbaarheidsdatum. Vanmorgen hebben we
alle 20 volle dozen naar de voedselbank
gebracht. De medewerkers van de voedselbank
waren erg blij met de grote hoeveelheid
producten. Mocht u nog kerstpakketten o.i.d.
over hebben, dan weet u dat de voedselbank er
erg blij mee is. U kunt dan bellen met 0621868257 om e.e.a. te regelen.

WAT VRAGEN WIJ?
- Het is fijn als er ervaring in EHBO/BHV is,
maar geen eis.
- 4 à 5 dinsdagmiddagen uw tijd om de
leerlingen te begeleiden tijdens de
praktijklessen. Gedurende periode januari tot
en met maart 2019.
Spreekt het u aan? Neem dan zo spoedig
mogelijk contact op met Nick de Lange en
meldt u aan. Ook voor vragen staan we klaar.
Hopelijk tot snel!
Daniëlle, Petra, Elke, Chantal en Marijke

Rekenspelletjes voor alle leeftijden.
Onderstaand schema geeft aan welke
rekenspellen geschikt zijn voor welke
onderdelen van rekenen en in welke leerjaren.
Kinderen kunnen op een leuke manier met
rekenen bezig zijn.
De trotse kinderen tussen de dozen.

In de bijlage kunt u dit schema ook vinden.

Muzieklessen bij de BSO
Meld uw kind aan voor blok 3
van Muzieklessen bij de BSO!
Op maandag 22 oktober
aanstaande ging juffrouw Femke
Vrencken van start met Blok 2 van Muziek bij
de BSO. Het was Herfst in de muziek en
griezelig met overal monsters. Iedereen heeft
het goed doorstaan dankzij juffrouw Femke. Nu
even bijkomen en dan gaan we in het nieuwe
jaar op maandag 14 januari met nieuwe energie
weer verder (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).
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Het thema van blok 3 is voor 1 t/m 3 DIEREN
en voor 4 t/m 7 GEKKE LIEDJES EN CANONS.
Interesse?
Ook mee DIEREN ZOEKEN IN DE MUZIEK OF
GEKKE LIEDJES (EN CANONS) SPELEN EN
ZINGEN?
Lees dan de aanmeldingsbrief door die bij de
mail is gevoegd. (zie bijlage)
Wilt u er eerst meer over weten,
kijk dan op de site
www.sophiasvereeniging.nl
(opleiding) of leg contact met
Bernadette Essers (0416-363235
of
bernadette_essers@hotmail.com)
Namens SMOL: Fijne feestdagen allemaal en
een goed 2019 gewenst!

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