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Agenda 
Ma 30-11: 20.00 uur koffie uurtje groep 4B-5B 

Do 3-12: Sinterklaas op school 

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

Week van 7 t/m 11 december zijn de 

oudergesprekken via Teams 

Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Vr 18-12: kerstviering voor alle groepen 

Ma 4-1: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

Ma 11-1: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert 

Di 12-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 7  

 

Oudergesprekken in december 
Alle oudergesprekken zullen in de week van 7 

december plaatsvinden via Teams 

(beeldbellen). De leerkracht zal a.s. maandag 

30 november om 15.00 uur de inschrijving 

openzetten in Parro. 

Voor vragen of opmerkingen over het te 

plannen gesprek kunt u het beste via de Parro 

app direct contact opnemen met de leerkracht 

van uw kind. 
 

Nieuwsbericht vanuit de 
Sinterklaaswerkgroep 

Woensdag 2 december; 

De gemaakte surprises mogen in de aula van 

school tentoongesteld worden. 

Donderdag 3 december; 

Sinterklaas zal met twee Pieten een bezoek 

brengen aan onze school.  

 

Jongerenwerk Loon op Zand. 
In de bijlage een digitale activiteiten flyer van 

het jongerenwerk Loon op Zand voor de maand 

december. Het gaat om jongeren van 11 tot 17 

jaar. Een voorbeeld van een activiteit:  

Op dinsdag 1 december is er een 

zaalvoetbaltoernooi in de Wetering voor 

jongeren tussen 11 en 17 jaar. Tijd: 18.30 tot 

20.00 uur. Inschrijven kan via 

Rickfontijn@contourdetwern.nl of  

via 06-12790112 

 

 

Meld uw kind aan voor blok 3 van 
Muzieklessen bij de BSO! (herhaling) 

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

 

Wat vliegt de tijd als je het 

leuk hebt. En de tijd vliegt bij 

de lessen Muziek bij de BSO. 

Het tweede blok is ook al weer (bijna) voorbij. 

Nu even rust in de drukke ‘feest-maanden-tijd’ 

en dan weer lekker actief (letterlijk en 

figuurlijk) Aan De Slag. Vanaf donderdag 21 

januari 2021 gaat Meneer Juan verder met de 

lessen Muziek bij de BSO. Deze keer met onder 

andere Orff Muziekinstrumenten (weer 5 lessen 

op donderdag. De lessen zijn van 15.00 uur t/m 

15.30 uur en bij voldoende belangstelling ook 

van 15.30 uur tot 16.15 uur -groepen worden 
dan gesplitst 1 t/m 3 en 4 tm7-). 

Interesse? Wil je ook aan de slag gaan? Lees 

dan de aanmeldingsbrief door die bij de mail is 

gevoegd. Wil je er eerst meer over weten, kijk 

dan op de site www.sophiasvereeniging.nl 

(opleiding) of leg contact met Bernadette Essers 

(0416-363235 of 
bernadette_essers@hotmail.com) 

 

Live pepernoten bakken (herhaling) 
Woensdagmiddag 2 december kun je die samen 

bakken tijdens het Pepernotenfeest online. Meld 

je nu aan voor dit live programma voor alle 

kinderen in Midden-Brabant én hun ouders, 

opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes.  

  

Woensdag 2 december 14.30-15.00 

uur.  Live pepernoten bakken met Lieke. 

Zorg dat je thuis klaar staat met al je 

ingrediënten. Want dan komt Lieke live om met 

jou samen de pepernoten te bakken. Je mag 

haar alles vragen over pepernoten. Meld 

je  voor dit onderdeel wel vooraf aan 
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via jeugdlochal@bibliotheekmb.nl en ontvang 

de link naar de livesessie. Kosten: Gratis 

  

Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek, 

maar dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk 

(en als kind is lid worden gratis!) 

  

Kijk 

op www.bibliotheekmb.nl/pepernotenfeest voor 

meer informatie. 

 

 
Experimenteren met de gekke 

professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap 

& techniek cursus verzorgen voor bs de 

Blokkendoos, waar de kinderen van groep 3 t/m 

8 zich voor kunnen inschrijven. De lessen 

vinden plaats in De Wetering, Weteringplein 1. 

De professor is daar vanaf 15:00 uur om de 

kinderen op te vangen.   
 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag 

met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de 

belevingswereld van de kinderen en stimuleren 

een onderzoekende leerhouding.  Klik op 

onderstaande link om een indruk te krijgen. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TzFJAubd
-HM&feature=youtu.be 
 

Kinderen krijgen een positieve kijk op 

wetenschap & techniek en beseffen beter hoe 

het de wereld om hen heen beïnvloedt. 

Observeren, analyseren en conclusies trekken 

zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu 

en later. Na iedere les krijgen de kinderen 

materialen en informatie mee naar huis om 

thuis verder te leren en experimenteren.  

Data van de cursus: 

Donderdag 7-1-2021 

Donderdag 14-1-2021 

Donderdag 21-1-2021 

Donderdag 28-1-2021 

 

Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Inschrijftermijn loopt tot en met: 10-12-2020 

Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl. 

goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 
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