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tegen. Dat is afgerond 9%
Van de 234 uitgebrachte stemmen waren er 2
ongeldig. Dat is afgerond 1%.

Vr. 15-3: school dicht i.v.m. staking
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
Vr 19-4: schoolviering groep 1-2B en 5
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

Met 90% vóórstemmers is er heel veel
draagvalk onder de ouders. Hartelijk dank voor
uw steun.
Deze uitslag betekent dat we per 19-08-2019
het 3 daags continu rooster gaan invoeren.

Donderdagmiddag 28 maart zijn de
kinderen vrij i.v.m. een
studiemiddag van het team

In de week van 18 t/m 22 maart is het weer de
Week van de Lentekriebels. Met als thema: Ik
wil het graag weten.
De Week van de Lentekriebels ondersteunt
kinderen van groep 1 t/m 8 bij relaties en
seksualiteit. We vinden het van belang hier op
school aandacht aan te besteden, omdat dit
bijdraagt aan een respectvolle samenleving en
een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas.

Vrijdag 15 maart zijn alle kinderen
vrij i.v.m. een landelijke staking in
het onderwijs

In de Week van de Lentekriebels geven
leerkrachten in groep 1 t/m 8 elke dag les over
relaties en seksualiteit. De lessen kunnen gaan
over lichamelijke veranderingen, verschillen
tussen jongens en meisjes, seksuele grenzen en
wensen, weerbaarheid, omgang met media,
voortplanting, verliefdheid en relaties en de
puberteit. De lessen sluiten aan bij de
ontwikkelingsfase en leefwereld van de
kinderen. We maken hierbij o.a. gebruik van
het lespakket Relaties & Seksualiteit en de
Kwink lessen.

Uitslag peiling over het voorstel
continu rooster per 1-8-2019.
Voor de carnavalsvakantie heeft u kunnen
stemmen over ons voorstel voor invoering van
het 3 daags continurooster per 1-8-2019.
Er konden in totaal 264 stemmen worden
uitgebracht.
Daarvan zijn er 234 daadwerkelijk uitgebracht.
Dat is een deelname van 88,6%.
Van de 234 uitgebrachte stemmen waren er
211 vóór. Dat is afgerond 90%
Van de 234 uitgebrachte stemmen waren er 21

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u
meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.
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De stagiaires stellen zich voor!
Mijn naam is Linda Govers-Krol en ik ben 37
jaar oud, getrouwd en moeder van twee
jongens Sven en Finn. Vorig jaar ben ik
begonnen met de flexibele deeltijdopleiding
kind en educatie op de Fontys Hogescholen in
Tilburg. Het komende half jaar loop ik stage in
groep 8 bij juf Loes.
De komende tijd hoop ik me nog meer te
kunnen ontwikkelen als leerkracht en hoop een
steentje bij te kunnen dragen in de
ontwikkelingen van de kinderen in de klas. Ik
heb er zin!

Ik ben Rinske, ik ben 17 jaar oud en ik loop
het komende half jaar stage in groep 1/2 B. Ik
zit in het eerste jaar van de Pabo. Ik zal
meelopen op de dinsdagen en
de woensdagen. Ik heb het tot nu toe erg naar
mijn zin en ik kijk uit naar de rest van het half
jaar! Als u nog vragen heeft kunt u die altijd
stellen!
Groetjes Rinske

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