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gebruiken de Parro app en ontvangen daarop de
berichten en foto’s van de groep van hun
kind(eren).

Di 27-11: alle kinderen ’s middags vrij
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
Do 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
Vr 21-12: alle kinderen ’s middags 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 ‘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: 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
Vr 22-3: kledinginzameling
Di 18-6: kledinginzameling

Met de Parro app kunt u vanaf maandag 26
november vanaf 16.00 uur zelf de dag en tijd van
het (rapport)gesprek inplannen. U krijgt van de
leerkracht een uitnodiging. U hoeft dus niet meer
op school te komen inschrijven. Geeft u niets
aan, dan plant de leerkracht voor u.
Ouders van kinderen van groep 1 worden deze
keer
niet
uitgenodigd
(op
een
enkele
uitzondering na), die van groep 2 wel.
We maken vanaf dit jaar dus géén planning meer
vooraf voor gezinnen met 3 of meer kinderen.
Omdat we starten met deze nieuwe vorm van
inschrijven voor een ouderavond, zouden er wat
meer
vragen
of
probleempjes
kunnen
voorkomen. We proberen dat zo goed mogelijk
met u samen op te lossen. We hopen met deze
manier van plannen, dat het voor u en ons
makkelijker wordt.

Sinterklaas op de Blokkendoos
Dit jaar komt Sinterklaas met zijn Pieten op
vrijdag 30 november op bezoek op onze school.
Wij verwelkomen hem met alle kinderen bij de
oversteekplaats en bij de hoofdingang. We
verzamelen om 8.15 uur voor school. Groep 6,
7 en 8 gaan aan de overkant van de weg op de
stoep staan. Groep 1 t/m 5 staan aan de kant
van school op de stoep. Samen moeten we
ervoor zorgen dat de kleinste kinderen vooraan
kunnen staan en de ouders zoveel mogelijk
achteraan. Deze ochtend kan er niet voor de
school geparkeerd worden!
Na afloop gaan de kinderen meteen naar hun
eigen klas en start de Sint met zijn bezoekjes
aan de groepen 1 t/m 4. De overige groepen
zullen ook op vrijdag 30-11 Sinterklaas vieren
met surprises. De surprises nemen ze
donderdag 29 november mee naar school, en
zetten deze ’s middags in de aula. Iedereen
mag ze daar bekijken.

Rapportgesprekken in december
(herhaling)

Op maandag 10 en woensdag 12 december zijn
dit schooljaar de eerste (rapport)gesprekken
met ouders voor groep 2 t/m 8. Vanaf groep 5
komen ook de kinderen mee naar het gesprek.

De kinderen mogen morgen, vrijdag 23
november, hun schoen zetten.

We gaan dit keer de planning van de tijden
regelen via de Parro app. Heel veel ouders

1

Nieuwsbrief van 22 november 2018, nummer 7

Gastles politie voor groep 8.
Aanstaande woensdag 28 november verzorgt de
jeugdpolitie een speciale gastles.

ook aandacht voor zijn, zodat leerlingen
spelenderwijs kennis maken met de kansen en
de gevaren van media.

De les duurt ongeveer 2,5 uur.

Actie voor de voedselbank.
Ook dit jaar weer voeren we rond de
Sinterklaas tijd actie voor de voedselbank Loon
op Zand. Tien kinderen van groep 7 zijn
hiervoor op 16 november naar de voedselbank
geweest om daar het een en ander te leren en
vooral te doen. De komende week maken de
kinderen hun presentatie voor de rest van de
kinderen van de Blokkendoos.

Gedurende de les komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
-

Normen en Waarden
De Maatschappij
Pesten
Geloof
Social media

Week van de mediawijsheid
Van 16 tot en met 23 november 2018 vindt de
Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema
luidt: Heb jij het onder de duim? Voor de
generatie jongeren die nu opgroeit, is de
aanwezigheid van internet en digitale media
vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die
nodig zijn om goed met deze media om te
kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op.

Vanaf maandag 3 december geven deze
kinderen hun presentatie in een groep en
daarmee start de inzamelactie. De actie duurt
tot donderdag 13 december. Net zoals het
afgelopen jaar vragen we u omhoudbare
levensmiddelen, wasmiddelen, en dergelijke
mee te geven met uw kind. Op maandag 3
december krijgt u een aparte nieuwsbrief over
deze actie.

Opvoeden lastig? Blijf positief!
Triple P Oudercursus

Maar handig met media, maakt nog niet
mediawijs. Hoe je goed om kunt gaan met
verschillende media, wat valkuilen zijn en hoe
je media ook op een leuke manier kunt inzetten
staat daarom in deze week hier op school
centraal. We besteden hier aandacht aan, door
samen in gesprek te gaan over ons online
gedrag en mediawijze vaardigheden. In de
bovenbouw wordt deelgenomen aan
de MediaMasters Game. In de groepen 5 en 6
kan een internet memorie gespeeld worden en
in de lessen van Nieuwsbegrip en Kwink zal er

(tekst aangeleverd door Juvans)
Opvoeden kan soms flink lastig zijn. Zeker als uw
kind ongewenst gedrag vertoont. Niet luisteren,
driftbuien, altijd de baas willen spelen…het kan
de opvoeding behoorlijk stressvol maken.
Triple P
Triple P staat voor Positief Pedagogisch
Programma. Het is een ondersteunings-
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Koelkastposter Kwink

programma dat opvoeden makkelijker en
plezierig wil maken. Het Triple P programma
helpt
u
om
te
gaan
met
allerlei
opvoedingsvragen en -problemen.
Triple P kan helpen om:
- De band tussen ouders en kinderen te
versterken.
- Goed gedrag bij kinderen te bevorderen.
- Kinderen beter te leren luisteren.
- Duidelijke regels te stellen in de opvoeding.
- Consequent en doortastend te reageren op
ongewenst gedrag.
Voor wie
De training is bedoeld voor ouders met één of
meerdere kinderen (0-10 jaar) die behoefte
hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.
De groep bestaat uit ongeveer 12 ouders, zowel
alleenstaande als ouderparen. De training is
gratis en u ontvangt een werkboek en
verschillend informatiemateriaal.
Wanneer
De groepsbijeenkomsten zijn op donderdag 21
maart, 28 maart, 4 april,11 april en 9 mei van
19.30 – 21.30 uur.
In week 16 en 17 oefent u thuis de lesstof. In
deze weken wordt u éénmaal per week volgens
afspraak gebeld door één van de trainers; er
wordt geïnformeerd naar uw leerervaringen en
ontvangt u telefonische coaching.

De Koelkastposter brengt ouders met
kinderen in gesprek (zie ook de bijlage)
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’
staat in een aantal spreekwolkjes het thema
van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als
ouder waar uw kind het op school over gehad
heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.
U
ziet
ook
allemaal
afbeeldingen
van
‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de
emotie die bij de uitdrukking hoort. Die
emoticons bieden de mogelijkheid om met de
kinderen over hun en uw emoties te praten.

Het is van belang dat u elke bijeenkomst
aanwezig bent! U vormt samen met de 2 trainers
een vaste besloten groep. Tussen de lessen door
gaat u thuis actief aan de slag met wat u geleerd
heeft. De training wordt gegeven door Juvans
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en
Indigo Brabant. De trainers zijn gecertificeerde
Triple P-trainers.
Waar
Wijkpunt Pannenhoef, Jacob Ruysdaelstraat 14,
Kaatsheuvel.
Belangstelling
Voor meer informatie over Triple P kunt u terecht
bij Suzan Mutsaers, telefoon nummer: 0736444244 / 06-51866628. Aanmelden kan via:
suzanmutsaers@juvans.nl

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie
stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is
de methode Kwink voor) meer is dan alleen
praten, vindt u ook altijd een aantal doeopdrachten op de poster. Die passen bij de
thema’s van de lessen.
Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan
een positieve en open communicatie thuis.
Vragen? We denken graag met u mee!

Groep 6b.
3
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Groep 6b is op dinsdag 20 november naar
Vincents Tekenlokaal geweest in Tilburg.

Oproep aan alle kinderen, ouders en andere
volwassenen om zo goed mogelijk zichtbaar te
zijn in het donker. Veiligheidshesjes met
reflecterende stroken zorgen ervoor dat
kinderen in het donker tot op 150 meter ver
zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met
donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot
20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. Wij
vragen u daarom om uw kind en u zelf te laten
opvallen
in
het
verkeer,
door
een
veiligheidsvestje te dragen op weg naar school,
en/of met fluorescerende kleding, dassen,
mutsen, reflecterende armbanden, reflecterende
elementen op jassen, rugzakken, schoenen,
werkende verlichting etc. goed zichtbaar te zijn
in het verkeer.

Musical ‘Zandkinderen’
Op zaterdag 24 november wordt de Musical
“Zandkinderen” gespeeld in Kerk in Loon op
Zand. Deze Musical is gebaseerd op het
Bijbelse verhaal het verhaal van de uittocht uit
Egypte.

De klas werd in twee groepen verdeeld: de ene
groep leerde over Vincent van Gogh en kreeg
een workshop tekenen op papier. Dit was
groepswerk. De andere groep kreeg een
workshop digitaal tekenen. Daarna werd
gewisseld.

De Musical vertelt het verhaal vanuit de ogen
van de kinderen.
Wij zien de kinderen vanaf het moment dat het
volk vanuit Egypte door de rode zee is
getrokken. Hoe zien zij de reis naar het
beloofde land? Wie komen ze tegen? Wat gaan
ze doen? Hoe kijken zijn terug op hun tijd in
Egypte?

Het was een leerzame en leuke ochtend.

De Musical wordt volledig gespeeld door de
kinderen van MusicalKids van Musicalgroep
Besoyen. De Musical is geschikt voor jong en
oud en duurt ongeveer 45 minuten.
Aanvang 19.00 uur
Entree is gratis. (bij de uitgang staat een
mandje voor een vrijwillige bijdrage)
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.

Goed zichtbaar in het verkeer!
(Tekst aangeleverd door VVN)
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