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Agenda
Ma 18-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 5
Ma 25-1: OR vergadering via teams
15 t/m 19 feb.: voorjaarsvakantie
Ma 22-2: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag

te verspreiden. We zien u graag vanaf 9 uur bij
de speelplaats van de kleuters.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Juffrouw Stephanie.
Juffrouw Stephanie, onze interne begeleider op
school, gaat de Blokkendoos verlaten. In deze
tijd van schoolsluiting en geen ouders op
school, is dit lastig voor haar, ouders en
kinderen. Ze wil zich graag met haar eigen
woorden tot u ouders en kinderen richten:

Met vriendelijke groet,

“Beste ouder(s) en kinderen,

namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.

Na 15 jaar met heel veel plezier op de
Blokkendoos te hebben gewerkt als leerkracht
én intern begeleider ga ik per 1 februari 2021
de Blokkendoos verlaten. Ik ga een nieuwe
uitdaging aan op Basisschool Besoyen in
Waalwijk. Ik vind het vervelend om het op deze
wijze kenbaar te moeten maken, maar gezien
de huidige omstandigheden en de geldende
lockdown is het niet mogelijk om het
persoonlijk aan u en de kinderen te vertellen. Ik
wil u bedanken voor het vertrouwen dat ik al
die jaren heb gekregen en wens u en uw
kind(eren) alle goeds toe voor de toekomst”.
Tot de zomervakantie zal juf Stephanie
vervangen worden door juf Laura Fleuren. Zij
zal mijn taak als interim IB-er overnemen. Juf
Laura werkt in ieder geval op de maandagen en
de donderdagen.

Hulp gevraagd.
Aanstaande dinsdag 19 januari heeft de
school hulp nodig bij het verspreiden van 8 kub
houtsnippers over drie speelplekken op beide
speelplaatsen.
Heeft u die dag een paar uurtjes tijd dan bent u
zeer welkom om onze conciërge mee te helpen.
Als u toevallig ook een kruiwagen heeft of een
aanhanger, dan kunnen we wat gemakkelijker
en efficiënter werken. Een hark of bladhark
meenemen is ook gemakkelijk om de snippers
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