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zijn maar op het plein voor de Wetering. Uw
kind komt dus verkleed naar het kasteelplein.

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

Na de optocht vieren we gezamenlijk met de 2
andere basisscholen feest in de Wetering.
Alleen ouders die zich via school hebben
opgegeven om die morgen te helpen, hebben
toegang tot de Wetering.
In de Wetering zijn geweren en zwaarden niet
toegestaan.
Het gebruik van confetti en spuitbussen is in de
Wetering die ochtend ook niet toegestaan.
Alle kinderen zijn die vrijdagochtend 1 maart
om 12.00 uur vrij. Zij kunnen indien gewenst
opgehaald worden bij de Wetering.
We vertrouwen erop dat ouders en kinderen
zich houden aan de afspraken, zoals die
gemaakt zijn voor alle drie de scholen.

Stichting Muziekopleiding Loon op
Zand Basisscholenproject 2019 voor
groep 5 en 6.
Samen muziek maken is
leuk. Maar vaak krijgen
kinderen niet de
gelegenheid om eens te
proberen hoe het is. In de
maand april kunnen de
kinderen van groep 5 en
groep 6 onder begeleiding van docenten van de
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand enkele
lessen volgen op een muziekinstrument. De
leerlingen van groep 5 gaan met slagwerk aan
de slag en groep 6 krijgt les op een
blaasinstrument. We willen hiermee bereiken
dat hun interesse voor muziek maken wordt
gewekt wat daarmee een inspiratiebron kan zijn
voor hun eigen creatieve ontwikkeling.

Woensdag 20 februari zijn alle
kinderen vrij i.v.m. een studiedag
van alle scholen van Leerrijk!

Op 28 maart krijgen de kinderen van groep 5
en 6 een introductieles op school, waarbij groep
5 kennis kan maken met allerlei soorten
slagwerkinstrumenten en groep 6 verschillende
blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De
kinderen van groep 6 mogen op 28 maart hun
voorkeur opgeven voor een bepaald
blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen
aan de muzieklessen.

Carnaval.
Op vrijdag 1 maart vieren we in de Wetering
Carnaval. We starten daar om 8.30 uur met de
optocht door oud Loon op Zand. Dat betekent
dat uw kind om 8.30 uur NIET op school moet
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De muzieklessen vinden plaats in de Wetering
op 4 – 11 en 18 april, de kinderen gaan onder
begeleiding van hun eigen leerkracht naar de
Wetering, net zoals u gewend bent bij de
gymlessen.

-

Door het grote aantal deelnemende kinderen
(alle 3 de basisscholen uit Loon op Zand doen
dit jaar weer mee aan het project) krijgen de
kinderen van groep 6 het blaasinstrument niet
in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de
instrumenten bij de muzieklessen onder alle
deelnemende kinderen.

-

Op 18 april wordt ook het afsluitende concert
gegeven in de Wetering waarin de kinderen op
hun instrument een actieve rol gaan spelen. Het
concert begint om 18.30 uur en de entree is
gratis. Noteert u de datum alvast in uw
agenda?
Wij hopen ook u en uw familie (ook opa’s en
oma’s) te mogen ontmoeten tijdens dit concert.
De uitnodiging voor het afsluitende concert
volgt begin april.

directie net zoals dit nu al gebeurd wanneer
ouders onderwijskundige zorgen hebben.
We zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die
minimaal een half uur samen met een
leerkracht willen assisteren bij het eten en
buiten spelen. Een vrijwilligersvergoeding is
dan mogelijk.
tips van ouders worden meegenomen in de
concrete uitvoering van het continu rooster.
Ouders die niet op de ouderavond van 26 en
28 februari kunnen ‘stemmen’, kunnen dat
in die week op elke andere dag doen bij de
directie. De ‘stembriefjes’ zijn op school en
staan op naam van uw kind(eren).

De raadpleging voor alle betrokken ouders
zal dus plaatsvinden tijdens de
ouderavonden van dinsdag 26 en
donderdag 28 maart.

Voorleeswedstrijd.
Ja, we hebben voor het tweede
achtereenvolgende jaar de gemeentelijke
voorleeswedstrijd gewonnen. Dit jaar is het Yip
Schilders uit groep 8 die met de beker en de
eer naar school terug kwam.

Ouderavond over het continu
rooster.
Afgelopen dinsdagavond was er een goede info
avond over het 3 daags continu rooster.
Er is door de aanwezige ouders volop gevraagd,
zorgen uitgesproken én gediscussieerd.
Een paar belangrijke punten die zijn besproken:
- We gaan flexibel om met de etenstijd van
15 minuten.
- Eten in de eigen klas met de eigen
leerkracht is vele malen rustiger dan eten in
de aula met veel kinderen van verschillende
leeftijden.
- Tijdens het eten wordt kinderen geleerd
over gezond gedrag en zelfredzaamheid en
kan er gekeken naar educatieve
programma’s (bijvoorbeeld Jeugdjournaal,
Kwinkles of schooltelevisielessen).
- We bekijken nog of we de fruitpauze op
woensdag en vrijdag later moeten zetten,
omdat de kinderen die twee dagen pas om
12.30 uur naar huis gaan.
- Ouders met zorgen over het eten m.b.t.
kinderen met speciale behoeftes kunnen
zich melden bij de eigen leerkracht of

Op de foto de trotse Yip met haar even trotse
klasgenoten en juf Anke.
Yip aan het woord: ”Ik heb uit het boek Spijt
van Carry Slee voorgelezen. Het was een beetje
zielig stukje over Jochem die gepest wordt. Ik
vond het heel spannend. Ik dacht dat iemand
anders zou winnen, maar toen ze mijn naam
zeiden, was ik héél erg blij.
De kinderen van groep 8 waren prima
supporters.
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Op zaterdag 16 maart is er voor Yip de
regionale voorleeswedstrijd in Goirle.

Nieuws van de groepen.

Aanmelden kleuters voor volgend
schooljaar (herhaling)

Groep 6 heeft in deze periode drie keer
een gastles van Joep van der Weide over
media wijsheid: Wijs en veilig omgaan met
de computer. Het is interessant en leerzaam.

U kunt het aanmeldingsformulier op de site van
de school vinden of een exemplaar ophalen bij
ondergetekende. Een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier kunt u
afgeven op school of per mail sturen naar
directiedeblokkendoos@leerrijk.nl

Het Buurt Preventie Team (BPT)
Molenwijk
In onze wijk Molenwijk is het
buurtpreventieteam actief. Regelmatig komen
ze bij elkaar op de Blokkendoos om te
overleggen.

Dank u wel voor uw medewerking.

Meld uw kind aan voor blok 4 van
Muzieklessen bij de BSO!
Het nieuwe jaar is supergoed
van start gegaan met veel
dieren en bijbehorende
dierengeluiden voor de
leerlingen van groep 1 t/m 3 en met lekker gek
doen en ‘spelen met monsters’ voor de
leerlingen van groep 4 t/m 7. Nu eerst even
carnavallen en dan gaan we maandag 11
maart met nieuwe energie 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).
Het thema van blok 4 is voor 1 t/m 3 ‘WAT
WIL IK LATER WORDEN?’ en voor 4 t/m 7
SWINGEN MET RITMES.
Interesse?
Ook mee BEDENKEN WAT JE
LATER WILT WORDEN OF
SWINGEN BIJ JUFFROUW
FEMKE? Lees dan de
aanmeldingsbrief door die bij de
mail is gevoegd. (bijlage)

Heeft u ideeën of suggesties over allerlei zaken
die de wijk aangaan, dan kunt u terecht bij
BuurtPreventieTeam Molenwijk
Postadres: brievenbus hal Basisschool ´De
Blokkendoos´,
e-mail via website: www.bptmolenwijk.nl.

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

Fijne carnaval allemaal.
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