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Vr 21-9: schoolviering gr. 8 en gr.1-2A
Wo 26-9: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2B
Ma 1-10: jaarvergadering oudervereniging
Maandagmiddag 8-10: alle kinderen vrij
op i.v.m. studiemiddag
Di 9-10: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 10-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2C
Vr 12-10: schoolviering groep 4
Ma 15-10 t/m 19-10: herfstvakantie
Vanaf 22-10: hoofdluiscontrole
Di 23-10: Verkeersproject ‘STREETWISE’
van de ANWB voor alle kinderen
Wo 24-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2A
Wo 31-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 4
Ma 5-11: Efteling dag
Ma 12-11: OR vergadering
Wo 14-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3B
Wo 14-11: MR vergadering
Vr 16-11: schoolviering gr. 3A+gr. 6B
Wo 21-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3A
Di 27-11: alle kinderen vrij op i.v.m.
studiemiddag
Wo 28-11: koffie uurtje gr. 5
Vr. 30-11: Sinterklaasfeest op school
Di 4-12: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 5-12: koffie uurtje gr. 6A
Wo 6-12: school begint om 9.30 uur
Vr 7-12: eerste rapport
Ma 10-12: rapportgesprekken
Wo 12-12: rapportgesprekken
Wo 19-12: koffie uurtje gr. 8
Wo 19-12: 17.00-19.00 u. kerstviering
Vr 21-12: schoolviering gr. 3B+6A
Vrijdagmiddag 21-12: alle kinderen vrij
Ma 24-12 t/m vr 4-1: kerstvakantie
Vanaf 7-1: hoofdluiscontrole
Ma 14-1: OR vergadering
Ma 15-1: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Do 24-1: alle kinderen vrij op i.v.m.
studiemiddag
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: 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 op i.v.m.
studiedag
Di 26-2: oudergesprekken
Do 28-2: oudergesprekken
Vr 1-3: carnavalsviering
Ma 4 t/m 8 mrt: voorjaarsvakantie

Kinderboekenweek
Kom erbij!
Woensdag 3 oktober gaat de landelijke
Kinderboekenweek van start en dit loopt door
tot aan de herfstvakantie. In deze anderhalve
week wordt er in alle klassen extra aandacht
gegeven aan kinderboeken op de diverse
manieren.
Het thema van de kinderboeken week is: ‘kom
erbij!’, dit gaat over vriendschappen.
Wij willen de Kinderboekenweek starten met
een openingslied van ‘kinderen voor
kinderen, ‘kom erbij’. Dit zal in de aula plaats
gaan vinden. De groepen 3 t/m 8 zullen
om 8.30uur in de aula verzamelen en daarbij
zijn ouders, grootouders en andere
belangstellenden natuurlijk welkom.
De groepen 1/2 starten in de klas. Daar zoeken
wij nog ouders en/of grootouders voor, die het
leuk vinden om een klein groepje kinderen een
prentenboekje voor te lezen. (opgeven hiervoor
kan vanaf vandaag bij de klas van uw kind)
Hierna gaan ook deze kinderen in de aula het
‘openingslied’ zingen waarbij de ouders,
grootouders en andere belangstellenden
aanwezig mogen zijn.

Eten, drinken
school.

en

trakteren

op

Graag brengen we in herinnering de afspraken
die we in de schoolgids hebben staan over eten,
drinken en trakteren op school.
Pauze
- Fruit en/of drinken meenemen voor de pauze
is zeer gewenst. Graag niet te veel, zodat uw
kind nog trek heeft in het middageten. Liever
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geen zoetigheden of minder gezonde snacks,
maar fruit.
Verjaardag: We vinden een eenvoudige en
gezonde traktatie belangrijk. Eén ding is
genoeg.
Overblijven: uitdrukkelijk géén snoep,
chocola e.d. tijdens het overblijven.

Quik de jeugdarts of Bernadette Rijpert de
Jeugdverpleegkundige met u als ouders
meedenken.
Dit kan gaan over lichamelijke vragen zoals
“Hoort of ziet mijn kind wel goed?” “Ik zie
opvallende dingen in zijn motoriek, kijk eens
met mij mee” etc. Het kan ook gaan over
opvoedvragen. Bijvoorbeeld “mijn kind luistert
slecht naar mij, is brutaal” Kan niet goed slapen
of eten is altijd een strijd. U kunt het als ouder
nog veel beter aanvullen. Situaties die van u als
ouders veel energie kunnen vragen en de
gezelligheid in het gezin kunnen verstoren.

Wij vinden dat ouders zelf verantwoordelijk zijn
voor hetgeen ze meegeven aan eten en drinken.
Kinderen moeten leren dat er dus verschillend
gegeten en gedronken wordt en ze moeten leren
om met die verschillen om te gaan.
Limonade en snoep zijn bedoeld als
traktaties en niet voor dagelijks gebruik.

Wilt u daar hulp bij neem dan contact met ons
op. Samen kunnen we dan kijken welke hulp
het meest passend is. U kunt een afspraak met
een van ons maken door een mail te sturen
naar:
loonopzand.consultatiebureau@ggdhvb.nl. Ook
kunt u Bernadette aanspreken als zij op school
aanwezig is:

Koelkasten alleen voor drinkbekers.
Op school zijn twee koelkasten waar de
kinderen hun drinken in kunnen bewaren voor
het overblijven. De koelkasten raken de laatste
weken overvol, omdat ook de broodtrommels
erin gelegd worden. Nu het warme zomerweer
voorbij is, willen we terug naar de afspraak
dat alleen drinken en bekers in de koelkast
bewaard mag worden. Graag naam op de
beker zetten. Liever geen pakjes drinken
meegeven in verband met de grote hoeveelheid
afval die we elke dag hebben.
Broodtrommels blijven dus voortaan in de tas
van het kind.

Acht keer per jaar is Bernadette in de ochtend
van 08:15 tot 08:45 uur op de Blokkendoos te
vinden. De data kunt u vinden in de
nieuwsbrief of vragen aan de leerkracht. Eerst
sta ik op de speelplaats en ga daarna naar de
aula.
Geen enkele vraag is gek of onnodig. Laten we
er samen naar kijken!

Hartelijk dank voor uw medewerking

Nieuws van de jeugdarts en
jeugdverpleegkundige van de GGD
“Beste ouders en kinderen,
Na een lange zomer neemt het normale leven
weer zijn gang. De scholen zijn weer begonnen
en kinderen zijn weer aan de slag, om heel veel
nieuwe dingen te leren. Lesstof maar ook
sociaal in contact met andere kinderen.
Kinderen ontwikkelen zich en zijn in beweging.
Meestal verloopt dat soepel en gaat dat zoals je
dat als ouder graag ziet. Soms loop je tegen
obstakels aan die je in het gezin op kunt lossen
of met behulp van de leerkracht. Soms kan er
meer nodig zijn en dan kunnen wij Mariette

Bernadette Rijpert

Mariëtte Quik

Jeugdverpleegkundige

Jeugdarts

Wij kijken er naar uit u en uw kind te
ontmoeten!”
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We verheugen ons erop om leerlingen van uw
school bij de kindercolleges te mogen
verwelkomen! Natuurlijk zijn ouders en
begeleiders ook van harte welkom.
Overigens … 4 oktober organiseert Tilburg
University Junior nog een andere
activiteit: Junior Night University vanaf
18.30u. Dit is een onderdeel van Night
University, hèt jaarlijkse campusfestival voor
iedereen. Voor junioren van 9 t/m 12 jaar is er
een speciaal onderdeel: Junior Night University.
Dit jaar staat Night University in het teken van
Werelddierendag. Junioren kunnen tijdens dit
festival ontdekken wat wetenschap is door te
doen, te bewonderen en te ontdekken. Er zijn
verschillende minilezingen, workshops en
activiteiten. Meer informatie en aanmelden:
https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/jun
ior-night- /

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit
van Tilburg University een aantal colleges voor
ALLE kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de
campus van Tilburg University laten kinderen
kennis maken met wetenschap. De hoogleraren
zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen uit verschillende provincies
deze colleges die zeer enthousiast worden
ontvangen door zowel de kinderen, hun
ouders/begeleiders, de scholen en niet in de
laatste plaats door de hoogleraren zelf.

Het autismecafé
“Het Autismecafé is een initiatief van ouders
voor ouders, familieleden, vrienden en
professionals die een kind of partner met een
autisme spectrum stoornis hebben, meemaken
of begeleiden. De toegang tot de Autismecafé
thema avonden in de BaLaDe is gratis. Het
Autismecafé vervult een regiofunctie. Het vindt
tweemaandelijks plaats met wisselende
sprekers, behalve in de zomermaanden.

Het eerste college van schooljaar 2018-2019
staat gepland op woensdagmiddag 31
oktober (15.00-16.00u). Professor (milieueconomie en klimaatdeskundige) Reyer
Gerlagh neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied dat momenteel volop in de
belangstelling staat. De titel van het college is:
‘Lekker warm?’.

Greet van den Berg, onze gastspreker van
vanavond, is ruim 10 jaar werkzaam als coach
en begeleidster van mensen met psychische
problematieken. Haar begeleiding richt zich niet
alleen op mensen met Autisme Spectrum
problematieken. Ze is afkomstig uit de
psychiatrie, heeft veel ervaring en kennis van
psychische problematieken. Vandaaruit is Greet
haar eigen praktijk gestart om zich beter te
kunnen richten op een op de cliënt passende
behandeling. De cliënt staat voorop. Greet heeft
zich verder geschoold om nog beter tot een
individuele begeleiding te komen. Haar laatste

De twee volgende colleges staan gepland voor
20-2-2019 en 20-3 2019
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en
aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversit
eit
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Even
voorstellen:
stagiaires
in
de
groepen.

scholing richt zich op slaapproblematieken.
www.stichtingruth.nl
We willen deze interactieve avond in gesprek
met u over het onderwerp Autisme; contact
maken en relaties. Uit de enquête formulieren
zijn de volgende vragen naar voren gekomen
die uw belangstelling hebben, met elkaar gaan
we hierover in gesprek; Hoe kun je je kind of
volwassene helpen met contact maken en
houden? Maken kinderen/volwassenen met
autisme anders contact dan mensen zonder
autisme? Wat maakt dat contacten tot stand
komen of juist niet tot stand komen? Puberteit,
andere spelregels onderling en dan?
Relaties/langdurige relaties, hoe houd je die in
stand? Verbroken relaties en dan? Wij zijn
benieuwd naar uw ervaringen en oplossingen.

de
nieuwe
verschillende

“Hey!
Mijn naam is Jesse. Ik ben 17 jaar en als sport
doe ik aan ‘space-turnen’. Dat is een soort van
turnen. Ik loop nu al 3 weken stage in groep 5
en vind dat super leuk!
Zelf ben ik ook begonnen op De Blokkendoos.
Ik vond het altijd leuk om naar school te gaan.
Ik had hele leuke meesters en juffen en elk jaar
een super leuke klas. Toen ik 11 jaar was
mocht ik naar de middelbare school toe. Dat
vond ik best wel een beetje spannend. Nieuwe
klasgenootjes, veel nieuwe docenten en ook
héél veel boeken. Ik heb er na 5 jaar mijn havo
diploma behaald. Nu studeer ik PABO aan de
Fontys in Tilburg. De PABO is de
lerarenopleiding. Ik heb het hier ook erg naar
mijn zin.

Deze avond is toegankelijk voor ouders en
familie van kinderen met autisme,
belangstellenden en hulpverleners. Ook voor
jongeren en volwassenen met een autisme
spectrum stoornis, die vragen hebben over dit
onderwerp. U bent allemaal van harte welkom,
wij hopen wederom op een grote opkomst!

Dit ben ik in het kort. En als je vragen hebt,
stel ze gerust!”

Verloop van de avond
19.00 uur Ontvangst met koffie & thee
19.25 uur Welkom
19.30 uur Deel 1
20.30 uur Pauze
20.50 uur Deel 2
21.30 uur Napraten
LOCATIE
Balade 1, 5142 WX Waalwijk
Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij
ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, een
gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig!”
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Hieronder de flyer van ‘De Kuip’,
Gratis af te halen: 12 tal leerling
tafels en stoelen.

met daarin een overzicht van al hun activiteiten
voor jongeren in Loon op Zand.

Heeft u interesse, even melden bij de conciërge
meneer André.

Bestellen schoolfoto’s
U kunt op de website van Kiek-schoolfoto
bestellen wat u wilt: een voordeelpakket voor €
12,50, de broer/zus foto’s voor € 8,50. Er is
van alles verkrijgbaar, ook canvassen,
downloads, losse afdrukken, sleutelhangers
etc.
Verplichting tot kopen is er uiteraard niet.
Tot en met zondag 30 september kunt u
kiezen voor levering op school. U betaalt dan
slechts € 0,75 verpakkingskosten per bestelling.
Ná deze 2 weken, dus vanaf 1 oktober, kunt u
nog steeds bestellen, maar dan wordt het direct
naar het huisadres verstuurd. U betaalt dan €
2,99 verzend- en verpakkingskosten per
bestelling. Wilt u geen 2 weken wachten op de
foto’s, kunt u natuurlijk altijd kiezen voor
levering op uw huisadres.
Bestellen via uw mobiel is ook mogelijk.
Heeft u hier vragen over, neemt u dan direct
contact op met Kiek schoolfoto. Zij zijn
bereikbaar via info@kiekschoolfoto.nl of via
telefoonnummer 013-4681053.

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