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Kalender

"Bericht van de Ouderraad:
(Tekst aangeleverd door de ouderraad)











































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
Ma 19-11: theateravond social media en
jongeren
Wo 21-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3A
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

“Hebben jullie de duikelrekken gezien die
geplaatst zijn op de grote speelplaats? Leden
van de OR hebben er voor gezorgd dat ook de
oudere kinderen weer lekker kunnen zwieren en
zwaaien!
Inmiddels heeft de jaarvergadering
plaatsgevonden. Hier worden alle activiteiten
waar de OR hulp bij heeft geboden het
afgelopen schooljaar besproken. Ook de
financiële situatie van de Ouderraad is
doorgenomen.
Wist u dat de ouderbijdrage, die jaarlijks aan u
wordt gevraagd, gebruikt wordt om alle
activiteiten gedurende het schooljaar te
bekostigen? Zo kan de Ouderraad bijv. de
schoolreisjes en een lekkere
traktatie bij het behalen van het
verkeersexamen betalen. Het is fijn om te zien
dat jullie bijdragen binnenstromen. Bedankt
daarvoor!
De OR is op zoek naar mensen met frisse
ideeën en eigen inbreng om de activiteiten
weer een boost te geven en onze kinderen weer
een leuk schooljaar te bezorgen. Dus Kom
Erbij!!
Eventueel geïnteresseerden kunnen zich bij
Nick de Lange melden.”
Namens de Ouderraad, Lenneke de Bruijn

Reserveer alvast in uw agenda:
theater avond over ‘wat spookt
mijn kind uit op social media?’
Maandag 19 november 19.30 – 21.30 uur
Theateravond Social media & jongeren,
Bibliotheek Loon op Zand
De basisscholen in kern Loon op Zand
organiseren in samenwerking met GGD op
maandag 19 november een Theateravond over
Social media & jongeren. Katja Schuijffel van
Mediafulness en acteurs van Heldertheater
geven een kijkje in de online wereld van
jongeren. Zij gaan in op de vragen als:
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Wat spookt mijn kind uit op social
media?
Wat moet ik daarmee als opvoeder?
Hoe help ik mijn kind zich online veilig te
gedragen?

samenwerking met de ANWB, VVN, stichting
Repair Cafe en het Buurtpreventie team
Molenwijk deze dag ongeveer 130 fietsen onder
handen genomen.

Opvoeders van kinderen in de leeftijd 8 t/m 18
jaar en overige geïnteresseerden zijn van harte
uitgenodigd voor deze theateravond!
Aanmelden voor de avond kan tot 12 november
via majorie.vd.berg@ggdhvb.nl
Deelname is gratis.

.

Aan bijna alle fietsen was wel iets te sleutelen.
Werkzaamheden als het repareren van de
verlichting, het stellen van remmen, vastzetten
van het stuur en balhoofd, het aandraaien van
loszittende onderdelen en oppompen van slappe
banden waren nodig om tot een dikke 100 OK
gekeurde fietsen te komen. Bij fietsen waar te
veel aan ontbrak, defect of versleten was kreeg
de leerling een checklist voor reparatie mee.
Deze fietsen zien we op woensdagochtend 7
november graag terug voor herkeuring.
Hiermee hopen we dat alle leerlingen over een
veilige fiets beschikken in de donkere natte
dagen die er nu aan komen. Aan alle ouders
nog het verzoek om af en toe de werking en
batterijen van de fietsverlichting te controleren
zodat uw kind goed zichtbaar de straat op kan.

ANWB Streetwise: een geslaagde
verkeersdag

Met vriendelijke groet namens het
verkeersteam van de Ouderraad.”

Tijdens de ANWB Streetwise verkeersdag
hebben drie enthousiaste mannen de fietsen
van de kinderen van de groepen 5 t/m 8
gecontroleerd. Hieronder hun verslag:
“Moe, maar voldaan kijken we met veel plezier
terug op de geslaagde fietsenkeuring op 23
oktober. Naast het drukke verkeer-programma
“ANWB-Streetwise” voor alle groepen heeft het
verkeersteam van de Ouderraad in
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Wat is de Samen Loont pas?

Gratis af te halen: 10 tal leerling
tafels en stoelen.

(tekst aangeleverd door de gemeente Loon op
Zand)
“In Loon op Zand willen we dat ook de mensen
die wat minder verdienen of een uitkering
krijgen mee kunnen doen; een uitstapje, een
lidmaatschap of gewoon wat extra’s. Daarvoor
introduceert de gemeente de Samen-Loont-pas.








De Samen-Loont-pas is een persoonlijke
pas
Met deze pas kunt u tot een maximum
van €300,- per kalenderjaar deelnemen
aan sociale, maatschappelijke, culturele
of sportieve activiteiten
Bijvoorbeeld het lidmaatschap van
sportverenigingen, zwembaden en de
bibliotheek of een dagje uit naar een
museum, dierenpark of pretpark
Dit bedrag is voor elk gezinslid vanaf 4
jaar
Ouderen vanaf de pensioengerechtigde
leeftijd ontvangen een budget van €
350,- voor sociale, culturele en/of
sportieve activiteiten

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

Speciaal voor onderwijs:




Naast het budget van € 300,- kunnen
kinderen vanaf 5 jaar op vertoon van de
Samen-Loont-pas hun zwemdiploma A
en/of B halen
Leerlingen op het voortgezet onderwijs,
die in het bezit zijn van een SamenLoont-pas, hebben een beschikbaar
budget van maximaal € 150,- naast het
budget van € 300,- om schoolkosten op
te vangen. Dit geldt voor kosten van
bijvoorbeeld voor schoolreisjes en
excursies, maar ook voor het
aanschaffen van schoolmateriaal

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

Meer informatie is te vinden op:
https://www.loonopzand.nl/samen-loont-pas/
of bel 0416-289247. Het Servicepunt Welzijn,
Wonen en Zorg is bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 17.00
uur.”
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