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Agenda 
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 

 

Morgen zijn alle kinderen vrij i.v.m. 
de studiedag voor de leerkrachten. 

Kinderboekenweek van 30-9 t/m 
11-10. Thema: en toen? 
Het is feest, want het is binnenkort 

Kinderboekenweek! Kom mee feesten in de 

bibliotheken Waalwijk, Sprang-Capelle, Loon op 

Zand en Kaatsheuvel! We hebben een leuk 

programma voor kinderen van groep 1 t/m 8. 

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, 

aanmelden is wel gewenst.  

Bibliotheek Waalwijk: Woensdag 30 september 

van 14.00 tot 16.00 uur. Vooral geschikt voor 

kinderen van groep 5 t/m 8  

We trappen de feestweek af met een leuke 

interactieve lezing van bekende 

kinderboekenschrijver Gerard van Gemert. 

Daarna is er een kindercollege met RKC. Wie er 

precies komt, maken we later nog bekend via 

Facebook, maar al jouw RKC vragen worden er 

beantwoord!  

Bibliotheek Loon op Zand: zaterdag 3 oktober 

van 14.00 tot 15.00 uur. Vooral geschikt voor 

kinderen van groep 1 t/m 4. Het tweede feest 

vieren we met een theatervoorstelling van 

DraMarij: De keigave Steen! De voorstelling is 

gebaseerd op het prentenboek: De Steen en de 

Tijd. Kom en beleef de avonturen van een 

zwerfkei.  

Bibliotheek Sprang-Capelle: woensdag 7 

oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Vooral 

geschikt voor kinderen van groep 1 t/m 4. De 

theatervoorstelling van DraMarij gaat na Loon 

op Zand op reis naar Sprang-Capelle, waar we 

ook daar van De Keigave Steen kunnen 

genieten. Na de voorstelling kunnen we spelen 

met de Sport- en Spelbus van ContourdeTwern. 

Neem een jas mee, maar bij regen spelen we 

lekker binnen.  

Bibliotheek Kaatsheuvel: 30 september t/m 11 

oktober voor kinderen groep 1 t/m 8 en hun 

(groot)ouders. Expositie in het Klavier EN de 

kapel van de Vossenberg. De Heemkundekring 

laat je zien hoe het leven was in de tijd van 

jouw (over)grootouder. 

Reserveren voor activiteiten kan via de 

jeugdagenda op: 

www.bibliotheekmb.nl/kinderboekenweek 

In de herfstvakantie: 
Instrumentenparade! (Kunstencentrum 

Waalwijk) 

Mede door het succes van onze Doe Mee Dagen 

heeft het Kunstencentrum besloten om in de 

herfstvakantie weer een superleuke activiteit te 

organiseren voor kinderen van de basisschool 

van circa 7 tot en met 12 jaar: 

Instrumentenparade.  Op woensdagmiddag 21 

en zaterdagmiddag 24 oktober kunnen kinderen 

in een corona-veilige setting gratis zelf 

muziekinstrumenten uitproberen. Daarnaast 

geven de docenten een concert aan de 
kinderen. Wel even hier inschrijven!  

Directeur Francesco van Mierlo vertelt: 

"Kinderen kunnen aangeven welke 

instrumenten zij graag beter willen leren 

kennen en een keer zelf zouden willen 

bespelen. En wij maken dan voor alle kinderen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D47c9e8517fae5dae8a2acd699%26id%3D4661c874f5%26e%3Dc34725e525&data=02%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C0c075a31862b47d1483e08d85bdd09db%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637360352202592417&sdata=37jjgNfOyLbPxJMoKCtAEJNvGnd4T2E4K6QM8eLFY1U%3D&reserved=0
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een persoonlijke boardingpas waarover de 

ouders nader bericht ontvangen. Maatwerk 

dus." 

Komt uw kind ook meedoen met de 

Instrumenten Parade in de herfstvakantie? Meld 

uw kind dan nu aan! Inschrijven kan hier tot en 

met zondag 11 oktober. Deelname is gratis. In 

de week van 19 oktober ontvangen alle 

kinderen (via een e-mailbericht aan de ouders) 

nadere informatie over het programma. 

Autismecafé (tekst aangeleverd door 

autismecafé) 

Na zes maanden verbreken we de stilte. Op 

woensdag 30 september 2020 is het thema 

van het Autismecafé, Autisme en Corona. 

  

Graag gaan we met u in gesprek hoe u deze 

Corona periode ervaart. Wat zijn uw ervaringen 

in de thuissituatie, op school, op uw werk en in 

uw vrije tijd? Welke zorgvragen hebt u? Hoe 

hebt u de intelligente lock-down ervaren met 

bijvoorbeeld thuisonderwijs en thuiswerken? 

Het gemis van contacten met familie en 

vrienden, opa's en oma's en anderen die tot de 

risicogroep behoren? Wat kunnen we leren voor 

de nabije toekomst, zolang het Coronavirus nog 

niet onder controle is? Graag willen we met 

elkaar ervaringen en tips uitwisselen.   

 

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen 

(maximaal 35) moeten wij dit keer 

met voorinschrijving werken. U kunt zich per e-

mail opgeven en aangeven met hoeveel 

personen u de avond wilt bijwonen. De eerste 

35 personen krijgen een bevestiging per e-mail. 

Bij binnenkomst verzoeken wij u een 

gezondheidsverklaring, voorzien van uw 

contactgegevens, in te vullen. Dit formulier 

wordt na 14 dagen vernietigd. 

Houd 1,5 meter afstand, ook bij binnenkomst 

en vertrek. Dit is een voorwaarde om de avond 

te kunnen organiseren.  

  

Deze avond is gratis toegankelijk voor ouders 

en familie van kinderen met autisme, 

belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten 

en docenten. Ook voor jongeren en 

volwassenen met een autisme spectrum 

stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp. 

U bent allemaal van harte welkom! 

 

09.00 uur   Ontvangst met koffie & thee 

19.25 uur   Welkom en start programma 

19.30 uur   Deel 1 

20.30 uur   Pauze 

20.45 uur   Deel 2 

21.30 uur   Napraten met een drankje 

 

LOCATIE 

BaLaDe 1 

5142 WX  WAALWIJK 

Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig 

bij ingang De Jonghestraat. Toegang 

gratis, een gift is welkom, vooraf aanmelden 

is noodzakelijk! 

 

E-mail: 0autismecafewaalwijk@gmail.com 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

contactpersonen van Autismecafé Waalwijk. 

Bellen kan ook: 

Astrid van Dorsten (06-247 708 18) of 

Wouda van Mensfoort (06-268 459 08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 
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