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Carnaval.

Vr 1-3: carnavalsviering in de Wetering
Ma 4 t/m 8 mrt: voorjaarsvakantie
Vr. 15-3: school dicht i.v.m. staking
Wo 20-3: MR vergadering
Vr 22-3: kledinginzameling
Do 28-3: alle kinderen ‘s middags vrij
Wo 3-4: grote rekendag voor alle groepen
Ma 8-4: OR vergadering
Vr 12-4: sportdag / Koningsdag
Wo 17-4: ouderavond MR
Do 18-4: Paasviering in alle groepen
Vr 19-4: schoolviering groep 1-2B en 5
Ma 22-4 t/m vr 3-5: meivakantie
Wo 22-5: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Ma 27-5; OR vergadering
Do 30 en vr 31-5: Hemelvaartvakantie
Ma 3 t/m do 6-6: avondvierdaagse
Ma 10-6: 2e Pinksterdag: alle kinderen vrij
Di 11-6: MR vergadering
Di 18-6: kledinginzameling
Di 18-6: alle kinderen ‘s middags vrij
Wo 19-6: algemene informatieavond
Vr 21-6: 2e rapport
Ma 24-6: oudergesprekken
Wo 26-6: oudergesprekken
Vr 28-6: kasteel dag i.v.m. 750 jaar Loon
op Zand
Wo 3-7: 9.00-10.00 uur kennismaking in de
nieuwe groep
Wo 3-7: afscheidsavond groep 8
Do 4-7: groepsuitjes gr. 1 t/m 7
Vr 5-7: 12.00 uur start zomervakantie

Op vrijdag 1 maart vieren we in de Wetering
Carnaval. Dat betekent dat uw kind om 8.30
uur NIET op school moet zijn maar op het plein
voor de Wetering. Uw kind komt dus verkleed
naar het kasteelplein.
Daarna is de opening van de Loonse
scholencarnaval door de burgemeester en
prins Carnaval.
Na de officiële opening vertrekt
de optocht door oud Loon (zie route flyer)
Na de optocht vieren we gezamenlijk met de 2
andere basisscholen feest in de Wetering.
Alleen ouders die zich via school hebben
opgegeven om die morgen te helpen, hebben
toegang tot de Wetering.
In de Wetering zijn geweren en zwaarden niet
toegestaan.
Het gebruik van confetti en spuitbussen is in de
Wetering die ochtend ook niet toegestaan.
Alle kinderen zijn die vrijdagochtend 1 maart
om 12.00 uur vrij. De kinderen kunnen om
12 uur afgehaald worden aan de kant van
de nooddeuren van de gymzaal/
zijkant parkeerplaats!
We vertrouwen erop dat ouders en kinderen
zich houden aan de afspraken, zoals die
gemaakt zijn voor alle drie de scholen.

Vrijdag 15 maart zijn alle kinderen
vrij i.v.m. een landelijke staking in
het onderwijs
Peiling over het voorstel continu
rooster per 1-8-2019.
Deze week kunt u of heeft u al gestemd voor of
tegen het voorstel voor invoering
continurooster per volgend schooljaar.
Morgenmiddag, vrijdag 1 maart, sluiten we om
13.00 uur de peiling en tellen we alle stemmen.

In de week van 18 t/m 22 maart is het weer de
Week van de Lentekriebels. Met als thema: Ik
wil het graag weten.
De Week van de Lentekriebels ondersteunt
kinderen van groep 1 t/m 8 bij relaties en
seksualiteit. We vinden het van belang hier op
school aandacht aan te besteden, omdat dit
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bijdraagt aan een respectvolle samenleving en
een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas.

De stagiaires stellen zich voor!
Hoi! Ik ben Kim Brekelmans. Ik ben 19 jaar oud
en ik kom uit Waalwijk.
Ik ben tweedejaars
student op de Pabo in
Tilburg. Dit half jaar
loop ik stage in groep
3b bij juf Melanie. Ik
kom elke dinsdag en
woensdag, en af en toe
een hele stageweek. Ik
heb er super veel zin
in!

In de Week van de Lentekriebels geven
leerkrachten in groep 1 t/m 8 elke dag les over
relaties en seksualiteit. De lessen kunnen gaan
over lichamelijke veranderingen, verschillen
tussen jongens en meisjes, seksuele grenzen en
wensen, weerbaarheid, omgang met media,
voortplanting, verliefdheid en relaties en de
puberteit. De lessen sluiten aan bij de
ontwikkelingsfase en leefwereld van de
kinderen. We maken hierbij o.a. gebruik van
het lespakket Relaties & Seksualiteit en de
Kwink lessen.
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u
meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.

Meld uw kind aan voor blok 4 van
Muzieklessen bij de BSO! (herhaling)

Schoolviering groep 1-2B en groep
5 verzet.

Na de carnavalsvakantie gaan
we maandag 11 maart met
nieuwe energie verder (ook dan
5 lessen op maandag. Groep 1
t/m 3 van 15.15 uur t/m 15.45 uur en groep 4
t/m 7 van 15.45 uur tot 16.30 uur en voor de
gevorderde leerlingen een extra kwartier tot
16.45 uur).

De kinderen uit groep 5 en 1/2b mogen dit jaar
samen de schoolviering in april verzorgen.
Oorspronkelijk zou dit gebeuren op vrijdag 5
april, maar wegens omstandigheden zoals
diverse projecten in groep 5 en in 1/2b
(muziekproject, Grote Rekendag,
kunstbalieproject) verschuiven we de viering
naar vrijdag 19 april om 11:15 uur. We
kiezen ervoor om de schoolviering te
verschuiven, omdat we de kwaliteit van de
projecten willen waarborgen én ons goed willen
voorbereiden op de schoolviering. Dat gaat
helaas niet tegelijkertijd.
We begrijpen dat het verplaatsen van de
schoolviering naar een andere datum voor u
ongemakkelijk kan zijn. Onze excuses hiervoor!

Het thema van blok 4 is voor 1
t/m 3 ‘WAT WIL IK LATER
WORDEN?’ en voor 4 t/m 7
SWINGEN MET RITMES.
Interesse?
leg dan contact met Bernadette Essers (0416363235 of bernadette_essers@hotmail.com)
Fijne carnaval allemaal.

Aanmelden kleuters voor volgend
schooljaar (herhaling)

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

U kunt het aanmeldingsformulier op de site van
de school vinden of een exemplaar ophalen bij
ondergetekende. Een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier kunt u
afgeven op school of per mail sturen naar
directiedeblokkendoos@leerrijk.nl
Dank u wel voor uw medewerking.
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