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De kinderen van groep 8 krijgen een klein
gedeelte van de opbrengst
van hun eigen
verkoop, voor het eindfeest later dit schooljaar.

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

Met de bijgevoegde bestellijst kun je aan je
ouder(s), verzorger(s), kennissen, buren of
familie vragen of ze bloemen willen bestellen. De
bestellijst lever je samen met het geld in bij je
eigen leerkracht. (Graag in een envelop of zakje,
beide goed gesloten en voorzien van je naam en
klas)
Uiteraard is er voor u
verplichting tot verkoop.

of

uw

kind

geen

Prijzen 2019:
Geraniums kleur: wit, roze en rood
€ 1,30 per stuk
Spaanse margrieten kleur: wit, roze en paars
€ 1,30 per stuk
U kunt uw bestelde bloemen ophalen op
woensdagmiddag 8 mei tussen 12.00-12.30
uur. De bloemen worden uitgedeeld per klas
door enkele hulpouders. Groep 1 en 2 kan de
bestelling ophalen op de speelplaats van de
kleuters. Voor de groepen 3 t/m 8 staan de
bloemen klaar op de bovenbouw speelplaats.
Inleveren van je ingevulde bestellijst en het geld
kan uiterlijk tot en met 5 april!!

Bloemenactie 2019

Heel veel succes en wees voorzichtig met de
bestellijsten en het geld!

Voor de 24e keer organiseert de Ouderraad de
jaarlijkse Bloemenactie. Gezien het succes van
voorgaande jaren, hebben we besloten om ook
dit jaar weer rode, witte en roze geraniums en
blauwe, witte en roze margrieten te verkopen.

Met vriendelijke groet,
Ouderraad bs De Blokkendoos
Werkgroep Bloemenactie 2019

De opbrengst van de “Bloemenactie 2019” zal dit
jaar weer besteed worden aan het opknappen
van de speelplaats. Vorige jaar hebben we met
de opbrengst zonbescherming bij de zandbak op
het kleuterplein en 2 duikelrekken op het grote
speelplein kunnen aanschaffen. Dit jaar zouden
we de opbrengst graag willen gebruiken voor
o.a. een zitobject op het grote speelplein, vaste
doeltjes op het kleuterplein en onderhoud van 2
speeltoestellen.

Donderdagmiddag 28 maart zijn de
kinderen vrij i.v.m. een
studiemiddag van het team
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Loon op Zand 750 jaar.

Kennis maken met atletiek

Op dinsdagmiddag 26 maart kregen alle
groepen een bezoekje van een gezelschap uit
het Loonse verleden. In de speelzaal kregen de
kinderen een toneelstukje te zien in kleding uit
de Middeleeuwen. De spelers vertelden dat
Loon op Zand dit jaar 750 jaar bestaat en dat
er op 28 juni een groot feest wordt gehouden
op de Kasteelweide.

In de bijlage een flyer, waarin u kunt lezen hoe
uw kind kan kennismaken met deze tak van
sport.

Sportdag / Koningsspelen op
vrijdag 12 april 2019
Het is alweer de zevende keer dat de
Koningsspelen gevierd wordt op de
Blokkendoos.
Deze dag zijn de schooltijden voor alle groepen
hetzelfde als normaal.
Deze dag zal “feestelijk” geopend worden met
het nieuwste Koningslied en dansje “Pasapas”
van Kinderen voor Kinderen.
De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee
te nemen, hier wordt voor gezorgd. Een bidon,
flesje of beker is wenselijk, de kinderen mogen
deze op school vullen.

Een kruidenvrouwtje vertelde dat ze vroeger
kruiden gebruikten om gezond te blijven.
Daarna trad er een nar op die jongleerde met
een mattenklopper en met balletjes.
Tegelijkertijd at ze een appeltje op.
Jonkvrouwen kwamen ten tonele om heer
Bertram te introduceren. Ten slotte kwam er
een ridder in vol ornaat die samen met de heer
de kinderen uitnodigde om in juni bij het feest
aanwezig te zijn. Ze moesten dan nog wel even
deze week gepaste kleding verven. Als
afsluiting moest er ook nog even geoefend
worden op het juichen.

Het is belangrijk dat de kinderen makkelijke
kleren of sportkleding aan hebben. Dit mag een
feestelijk Koningstintje hebben.
Groep 1/2 en 3
De spelletjes voor deze groepen zijn gewoon op
school.
Daar starten we met de spelletjes vanaf 9.45
uur. Voor het begeleiden van de spelletjes
zoeken we nog hulp van ouders, opa’s en oma’s
van 9.30-11.00 uur. U kunt hiervoor intekenen
bij de eigen klas of via de Parro app.
Groep 4 t/m 8
De spelletjes voor de groepen 4 t/m 8 zullen
vrijwel direct starten en zullen plaatsvinden op
drie verschillende locaties: de Wetering,
Scorpius en op school.
We wensen iedereen veel plezier en hopen op
een mooie dag.
Met vriendelijke groet, de sportdagwerkgroep.
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Gezinsviering
(tekst aangeleverd door de parochie)
Zaterdag 13 april om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Het thema voor de viering is:
Palmzondag, Een Koning op een ezeltje
In deze viering staan we stil bij het begin van
de Goede Week.
De kinderen mogen een zelfgemaakte
Palmpasenstok mee naar de kerk nemen.
Ze zijn versierd met groene takken, klein fruit
en paaseitjes;
een hoopvol teken van leven op deze aarde.
In de manden die in de kerk staan liggen nog
meer takjes.
Wij vragen de pastoor om deze takjes te
zegenen.
Samen bidden en vieren we voor een goede
voorbereidingstijd op het Paasfeest.
Na de viering brengen we gezamenlijk de
Palmpasenstokken naar
Woon- en Zorgcentrum de Venloene.
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Dan kan door tijdens deze viering te lezen of
een doe-taak te verzorgen?
Stuur vóór 8 april a.s. een mailtje met jouw
naam en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken
thuis krijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering
van.
Werkgroep kindervieringen.

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