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Donderdagmiddag 24 januari alle
kinderen vrij i.v.m. onze
studiemiddag.

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: informatie avond over continu
rooster
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

Leesbevordering op de Blokkendoos
Dit schooljaar besteden we op de Blokkendoos
meer aandacht aan leesbevordering: plezier
krijgen en houden in lezen. Dit doen we in
samenwerking met onze leesconsulent
Annemiek Klijn.
Waarom is leesbevordering zo belangrijk?
Als kinderen plezier hebben in lezen, gaan ze
meer lezen. Lezen vergroot de woordenschat,
hun algemene ontwikkeling wordt vergroot en
kinderen worden beter in begrijpend lezen,
hierdoor gaan uiteindelijk de resultaten op alle
vakgebieden vooruit.
Wat gaan we doen?
We gaan kijken wat er al goed gaat en waar we
nog meer aandacht aan kunnen besteden. Dit
brengen we in kaart door met elkaar te
overleggen, in de klas te gaan kijken en door
alle leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m
8 een vragenlijst over lezen in te laten vullen.
Verder worden er boekproeverijen voor
leerkrachten georganiseerd, zodat zij op de
hoogte zijn van de nieuwste en leukste boeken.
Ook zal de leesconsulent ons verschillende
werkvormen laten zien voor in de groep: hoe
stimuleer je het lezen van boeken, hoe maak je
het leuk, hoe kun je boeken op verschillende
manieren aanbieden en bespreken? Ook leren
we kinderen hoe ze een boek kunnen kiezen dat
bij hen past.
Tijdens de koffie-uurtjes van de groepen 3, 4
en 5 is de leesconsulent aanwezig geweest om
voorlichting te geven aan ouders.
Voor de leerlingen zijn er allerlei
leesbevorderende projecten waar zij mee bezig
gaan, naast de bestaande activiteiten die er al
waren:
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Nieuwe snelfietsroute F261

Gr. 1-2 Thema kisten voor in de groep
Gr. 3 Bibliotheek bezoek omtrent soorten
boeken en hoe je een leuk boek kunt vinden.
Ook komt de leesconsulent in de groepen
kijken.
Gr. 4 Project Juttersbuit
Gr. 5 Project Gids in Boekenland
Gr. 6 Media Mania

Aannemer KWS legt in opdracht van de
gemeente Loon op Zand een nieuwe
snelfietsroute F261 aan tussen Tilburg en
Waalwijk. Op 23 januari tussen 11.30 en 12.30
uur willen de Wethouder en de Gedeputeerde
van de Provincie Noord-Brabant het “startsein”
geven voor de werkzaamheden. Omdat ook
leerlingen van de huidige groepen 8 de
toekomstige gebruikers van de fietsroute zullen
zijn, worden onze groep 8 kinderen bij de ‘het
startsein’ betrokken.

U zult door de groepsleerkracht hiervan verder
op de hoogte gebracht worden.
De focus ligt in eerste instantie op de onder- en
middenbouw, maar ook de bovenbouw wordt
erbij betrokken. Gedurende het jaar zullen er
wellicht nog meer activiteiten en/of leskisten bij
komen.

De handeling zal bestaan uit het handmatig
aandraaien van bouten in een stuk tunnel.
Onder de Europlaan wordt nl. een tunnel
geplaatst. Omdat deze tunnel te groot is om
over de weg te vervoeren wordt vanaf 7 januari
de tunnel opgebouwd op een bouwterrein langs
de Europalaan. De tunnel wordt in 3 delen
(moten) opgebouwd. Om de hinder voor de
omgeving zo veel mogelijk te beperken worden
de schroeven en bouten eerst handmatig
aangedraaid (12000 bouten in totaal).

Het is de bedoeling dat we uiteindelijk komen
tot een lees-activiteitenplan voor de hele
school.

Carnaval 2019
Vrijdag 1 maart organiseren de drie
basisscholen in Loon op Zand voor de tweede
keer een gezamenlijke carnavalsviering.
We willen u graag ruim vooraf al wat
informeren.
Op vrijdagmorgen 1 maart starten alle scholen
om 8.30 uur op het kasteelplein tegenover de
Wetering. We starten dan met een
gezamenlijke optocht die dit jaar door oud Loon
op Zand loopt. (Volgend jaar zal de optocht dan
door Molenwijk gaan.)
Uw kind komt dus verkleed naar het
kasteelplein.
Na de optocht vieren we samen carnaval in de
Wetering.
We hebben dan een aantal ouders nodig die
kunnen assisteren bij de verschillende
activiteiten. U kunt zich daar nu al voor
opgeven, door deze mail te beantwoorden.

Het is nu de bedoeling dat de kinderen van
groep 8 samen met de Wethouder en
Gedeputeerde mee willen helpen met
aandraaien.
Uiteraard wordt gezorgd dat de kinderen veilig
op de bouwplaats komen (wij zorgen voor een
bus) en ook veilig over de bouwplaats lopen. Ze
krijgen dan een helm en een Hesje. Goede
stevige schoen of laarzen aantrekken is
raadzaam.
De media wordt hierbij ook uitgenodigd. Als uw
kind niet op de foto of film mag, dan moet uw
zoon/dochter dit aangegeven bij de
groepsleerkracht.

Alle kinderen zijn die vrijdagochtend 1 maart
om 12.00 uur vrij. Zij kunnen indien gewenst
dan opgehaald worden bij de Wetering.
Wordt vervolgd.

De kinderen worden rond 11 uur opgehaald en
zijn uiterlijk 12.30 uur weer op school terug.
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Mooi persbericht van de
Voedselbank.
“Evenals voorgaande jaren heeft de
Voedselbank Kaatsheuvel alweer ruim 500
stuks houdbare levensmiddelen ontvangen van
basisschool de Blokkendoos uit Loon op Zand.
Deze school heeft elk jaar een project, waarbij
groep 7 leerlingen in de klassen uitleg gaan
geven over het reilen en zeilen van de
voedselbanken. Daarna worden op school
(lang)houdbare levensmiddelen ingezameld die
naar de voedselbank gebracht worden door
diezelfde leerlingen.
Wij danken alle leerlingen, begeleiders en gulle
gevers voor hun inzet.
KLASSE”

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