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Agenda 
Vr 16-4: kledinginzameling 

Di 27-4: Koningsdag: Alle kinderen vrij 

Ma 3-5 t/m 16 mei: meivakantie 

Vr 21-5: studiedag: Alle kinderen vrij 

Wo 9-6: studiedag: alle kinderen vrij 

Wo 23-6: Grote rekendag 

 

Aankondiging 
kwaliteitsonderzoeken  
Om een goed beeld van de kwaliteit op de 

scholen te krijgen, hecht Leerrijk!, bestuur van 

de Blokkendoos, veel waarde aan het oordeel 

van de directe gebruikers, te weten: de 

ouders, de leerlingen en het personeel. Het 

bestuur heeft daarom besloten ook dit 

schooljaar op al haar scholen een 

kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek 

zal plaatsvinden door middel van een 

vragenlijst. Er wordt een drietal vragenlijsten 

afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de 

groepen 5 t/m 8 en voor het personeel.   

Er wordt u binnenkort gevraagd een vragenlijst 

in te vullen over de school en het onderwijs. 

Deze vragen worden verwerkt en 

gerapporteerd. Ook zullen de leerlingen 

(groepen 5 t/m 8) en leerkrachten een 

vragenlijst invullen.   

De vragenlijst is opgesteld door het 

onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". 

Alle gegevens uit het onderzoek worden 

anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het 

bestuur en het managementteam van de school 

krijgen inzage in de resultaten. Uit de 

resultaten is geen individuele score af te leiden. 

De uitkomst van het onderzoek kan per school 

worden vergeleken met de andere scholen van 

het bestuur, maar ook met referentiescholen in 

het land.  

De verwachting is dat de resultaten eind mei 

2021 in ons bezit zijn.  De hoofdlijnen van de 

resultaten worden aan ouder(s) /verzorger(s) 

en personeel bekendgemaakt. We hopen dat 

u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. 

Hoe hoger de respons, hoe groter de 

betrouwbaarheid van de uitslag van het 

onderzoek. Zo kunnen wij het juiste 

kwaliteitsbeleid voor onze school bepalen. Met 

vriendelijke groet,  

mede namens het bestuur van Leerrijk!,  

Nick de Lange, directeur bs de Blokkendoos  

Scholenactie @Coopsupermarkten 
Onze school doet mee met de Doekoe 

Scholenactie van de Coopsupermarkten. Bij 

aankoop van actieproducten ontvang je speciale 

Doekoemunten, die je kunt doneren aan de 

Blokkendoos.  In de winkel staat een display 

waar de munten ingedaan kunnen worden. 

Zo spaar je mee voor leuke sport- en 

spelmaterialen voor op het schoolplein of in de 

gymzaal.  

De actie loopt van a.s. maandag 19 mei tot en 

met zondag 23 mei. 

 

Meer weten over #Doekoe?  

Kijk op coop.nl/doekoe 

 

 
 
Kledinginzameling vrijdag 16 april 
Overmorgen, vrijdagmorgen 16 april, wordt er 

weer kleding ingezameld op het grasveld bij de 

hoofdingang van de school. Uw gebruikte 

kleding moet in een stevige plastic zak zitten 

die goed is dichtgemaakt. De opbrengst komt 

weer ten goede aan de ouderraad. Zij besteden 

het geld direct aan zaken die de kinderen ten 

goede komen. 
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Scoor een boek! 
De afgelopen weken zijn we in groep 5a en 5b 

bezig geweest met het project “Scoor een 

boek”. Dit project is opgezet in samenwerking 

met de bibliotheek en RKC Waalwijk. De 

bedoeling is om kinderen te stimuleren een 

boek te lezen. Een medewerkster heeft in de 

klassen het beginsignaal gegeven. Een paar 

weken geleden is deze medewerkster gekomen 

om de kinderen nogmaals te stimuleren en te 

kijken hoe we er als team voor staan. Nu komt 

het eindsignaal in zicht en dit houdt in dat op 

woensdag 28 april twee medewerkers van RKC 

Waalwijk komen om samen met de leerlingen 

een bewegingsactiviteit op het schoolplein te 

doen. Scoor een boek on tour! We zien dat de 

leerlingen de afgelopen weken erg actief zijn 

geweest met het lezen van boeken, dus we 

hopen ook dat ze aan de afsluiting van het 

project veel plezier zullen hebben. 

  

Mandy en Bert 

 

 

Geen honden op de speelplaats 

s.v.p. 
Het vriendelijk verzoek om uw hond niet mee te 

nemen op de speelplaats van de school. Er zijn 

kinderen en ouders die bang zijn van een hond. 

Daarnaast willen we voorkomen dat uw hond 

zijn behoefte doet op de speelplaats of bij het 

hek van de school.  

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Eindtoets groep 8. 
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april maken de 

kinderen van de groepen 8 hun Eindtoets 

basisonderwijs. Deze toets zal voor de meeste 

kinderen het eerder gegeven schooladvies gaan 

bevestigen. Wij wensen de kinderen veel 

succes. 

MR ouderavond gaat niet door 
De MR ouderavond van woensdag 28 april, 

zoals die staat aangekondigd in de 

schoolkalender, gaat niet door. De huidige 

corona maatregelen verbieden een fysieke 

bijeenkomst op school. Daarnaast is er op dit 

moment nog te weinig bekend over de 

groepsverdeling voor volgend schooljaar. De MR 

vergadert op 28 april wel digitaal.   

Andere opzet sportdag 
In de schoolkalender staat op 30 april de 

sportdag vermeld. Gezien de huidige 

coronamaatregelen hebben we voor een andere 

opzet gekozen. We gaan niet met alle kinderen 

op dezelfde dag sporten. In plaats daarvan 

organiseren we in juni voor alle groepen losse 

sportactiviteiten (clinics) die onder schooltijd 

gegeven kunnen worden.  

Dit jaar doen we dus ook niet mee met de 

landelijke Koningssportdag van 23 april. 

Cito toetsen van eind mei worden 

uitgesteld 
In de schoolkalender staan na Pinksteren de 2e 

serie Citotoetsen gepland. Omdat we de eerste 

serie in maart hebben afgenomen wordt de 

tweede serie naar later in het schooljaar 

verplaatst. 

Vakantieplanning schooljaar 2021-
2022 
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 

Kerstvakantie  27 dec t/m 7 januari 

Voorjaarsvakantie 28 feb t/m 4 maart 

Pasen   maandag 18 april 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 

Hemelvaart  26 en 27 mei 

Pinksteren  6 juni 

Zomervakantie 25 juli t/m 6 sep. 

 

Koningsdag valt in de meivakantie! 
 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


