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Agenda 
Di 22-9: informatieavond groepen 8 over VO 

Wo 23-9: vergadering medezeggenschapsraad 

Vr 25-9: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag  

Vr 2-10: schoolviering groepen 4-5 en 8B 

Vr 9-10: koffie uurtje groep 1-2B is voorlopig 

onder voorbehoud afhankelijk van de dan 

geldende coronamaatregelen! 

Ma 13-10: jaarvergadering ouderraad 

Vr 16-10: koffie uurtje groep 1-2A? 

19 t/m 23 oktober: herfstvakantie 

Ma 26-10: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Di 27-10: alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

Vr 30-10: koffie uurtje groep 1-2C? 

Vr 6-11: schoolviering groepen 1-2A en 8A 

Wo 11-11: vergadering medezeggenschapsraad 

Vr 13-11: koffie uurtje groepen 8A-8B? 

Ma 16-11: vergadering ouderraad 

Vr 20-11: koffie uurtje groep 3? 

Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8) 

Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Wo 16-12: kerstviering 17.00-19.00 uur 

Vr 18-12: schoolviering groep 6 

 

Deze week van 21 t/m 25 september is het 

weer de Week tegen pesten. Met als thema: 

“Samen aan zet”. Samen met je klas, het team, 

de hele school zijn school en ouders aan zet om 

weer op een prettige manier met elkaar om te 

gaan.  

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.   

In de Week tegen Pesten geven leerkrachten in 

groep 1 t/m 8 elke dag lesactiviteiten rondom 

het thema. 

Dit gaat over het voorkomen van pestgedrag en 

het oplossen van pestgedrag. Maar ook: Door 

samen normen te stellen krijgt de groep weer 

structuur en heerst er stabiliteit en emotionele 

rust in de klas en/of op het schoolplein. De 

lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase en 

leefwereld van de kinderen. We maken hierbij 

o.a. gebruik van de Kwink lessen en andere 

leerzame lespakketten. 

 
Kind verkouden en naar school 

mogen. 
Vanaf vandaag is het beleid van RIVM met 

betrekking tot het toelaten van verkouden 

kinderen op de basisschool aangepast. Vanaf 

21-9 mogen verkouden kinderen van 0 t/m 12 

jaar wel naar school. Heeft u kind meer corona 

achtige klachten dan alleen maar verkouden 

zijn, dan gebruikt u de beslisboom die geldt van 

0 t/m 6 jaar. U heeft eerder deze beslisboom 

van school toegestuurd gekregen. Hij zit nu ook 

in de bijlage met een handgemaakte 

aanpassing. De beslisboom van 7 t/m 12 jaar 

komt hiermee te vervallen. Bij twijfel graag 

contact opnemen met school. 

Stagiairs stellen zich voor. 

Hoi, ik ben Noëmi van Wanrooij en ik woon in 

Kaatsheuvel. Ik zit op handbal bij HV Desk en ik 

zit ook op paardrijden. Daarnaast vind ik het 

leuk om lekker met mijn hond te wandelen. Ik 

loop stage in groep 1/2c van juf Paula en juf 

Margriet 

.   

# 

Hallo! Mijn naam is Caitlin Kemmeren. Ik woon 

in Loon op Zand en ik ben 20 jaar oud. Ik loop 

dit half jaar stage in groep 4 bij juf Caroline en 

juf Marjory. Mijn eerste 2 weken in deze klas 

zitten er al op en ik heb het echt naar mijn zin! 

Ook ik ga nog naar school toe en dat doe ik aan 

het Fontys te Tilburg. Ik zit in het eerste 
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leerjaar (Propedeuse) van mijn opleiding, maar 

die doe ik al voor de 2e keer. Ik heb het geluk 

gehad dat ik het nog eens over mag doen!  

In mijn vrije tijd vind ik het super leuk om 

nieuwe dingen te bedenken voor in de klas. Ook 

ben ik te vinden bij Uno Animo en vind ik het 

leuk om met mijn vrienden te kletsen. 

 

Een veilige schoolomgeving.  
(tekst aangeleverd door VVN) 

Uit recente gesprekken tussen Veilig Verkeer 

Nederland, scholen en gemeenten, blijkt dat 

verkeersdrukte rondom basisscholen op veel 

plekken een probleem is. Met de campagne 

'Meedoen is makkelijk' vragen wij hier op een 

positieve manier aandacht voor. Het verzoek 

aan ouders is om hun kind(eren) vaker lopend 

of met de fiets naar school te brengen. Dit leidt 

namelijk tot minder verkeersdrukte bij scholen 

en voor kinderen specifiek ook tot meer 

praktijkervaring in het verkeer. Automobilisten 

vragen we om schoolzones zoveel mogelijk te 

vermijden.  

Wat kan ik doen? 

Ook als je geen kinderen hebt, kun je veel doen 

om het verkeer veiliger te maken. Onze top-5 

oplossingen voor een veiliger verkeer vind je 

hieronder.  

1. Geef ruimte aan kinderen en vermijd 

schoolzones 

2. Houd extra rekening met kwetsbare 

verkeersdeelnemers 

3. Rij relaxed en gun jezelf en anderen de tijd 

4. Houd je aan de verkeersregels 

5. Rij mobiel vrij, rij MONO 

Veilig Verkeer Nederland 

(VVN) heeft onder ruim 3.300 ouders 

onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat maar 

liefst 95% van alle basisschoolkinderen binnen 

een straal van vijf kilometer bij hun school 

vandaan woont. Het moet dan toch haalbaar 

zijn ouders en kinderen te stimuleren om vaker 

te gaan lopen of de fiets te pakken? De 

boodschap 'lopend en fietsend naar school' 

zullen wij daarom blijven uitdragen. Ook weten 

we natuurlijk dat het niet altijd mogelijk is om 

de auto te laten staan. Om meedoen aan een 

veilige schoolomgeving zo makkelijk mogelijk te 

maken, delen we tijdens de campagne rondom 

scholen 4 vergeet-me-nietjes: 

- Spreek af op welke vaste dagen jullie 

samen naar school lopen of fietsen 

- Met de auto naar school? Parkeer iets 

verderop  

- Parkeer waar het mag en waar je kind 

veilig kan uitstappen en niet bij een 

stopverbod (deel van de Hydra) of op de 

stoep. 

- Veel samen oefenen helpt je kind naar 
zelfstandige verkeersdeelname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


