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uur kunt u nadere toelichting krijgen over het in
te voeren continurooster per volgend
schooljaar.
Een van de komende dagen kunt u per mail
nadere informatie hierover verwachten.
De raadpleging voor alle betrokken ouders zal
plaatsvinden tijdens de ouderavonden van
dinsdag 26 en donderdag 28 maart.

Ma 4-2: info avond voor nieuwe ouders
Di 12-2: 20.00 uur informatie avond over
continu rooster
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
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
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

Géén honden op het speelplein!
Aan iedereen het verzoek om niet met de hond
op het speelplein te komen om uw kind op te
halen of weg te brengen. Graag ruim buiten de
poort wachten of uw hond even vastmaken aan
een boom of het hek.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanmelden kleuters voor volgend
schooljaar
Maandagavond 4 februari organiseren we een
informatie avond voor ouders die een school
zoeken voor hun kind.
Woensdagochtend 13 februari hebben we open
dag, waarop ouders met hun peuter in alle
groepen kunnen komen kijken en meedoen.
U kunt het aanmeldingsformulier op de site van
de school vinden of een exemplaar even
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.

Informatieavond over het continu
rooster.
Gisteren heeft de medezeggenschapsraad het
invoeringsplan voor een 3 daags continurooster
goedgekeurd. Op dinsdag 12 februari om 20.00
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Opvoeden lastig? Blijf positief!

overleggen, in de klas te gaan kijken en door
alle leerkrachten en leerlingen van groep 5 t/m
8 een vragenlijst over lezen in te laten vullen.

Opvoeden kan soms flink lastig zijn. Zeker als
uw kind ongewenst gedrag vertoont. Niet
luisteren, driftbuien, altijd de baas willen
spelen… het kan de opvoeding behoorlijk
stressvol maken.

Verder worden er boekproeverijen voor
leerkrachten georganiseerd, zodat zij op de
hoogte zijn van de nieuwste en leukste boeken.
Ook zal de leesconsulent ons verschillende
werkvormen laten zien voor in de groep: hoe
stimuleer je het lezen van boeken, hoe maak je
het leuk, hoe kun je boeken op verschillende
manieren aanbieden en bespreken? Ook leren
we kinderen hoe ze een boek kunnen kiezen dat
bij hen past.

Op 21 maart start er weer een triple P ouder
cursus. De training wordt gegeven door Farent
Maatschappelijk Werk en Indigo Brabant. De
cursus is bedoeld voor ouders met één of
meerdere kinderen (0-10 jaar) die behoefte
hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding.
Het zijn 5 groepsbijeenkomsten van 19.30 –
21.30 uur die gegeven worden op Wijkpunt
Pannenhoef.

Tijdens de koffie-uurtjes van de groepen 3, 4
en 5 is de leesconsulent aanwezig geweest om
voorlichting te geven aan ouders.

Triple P richt zich op het voorkomen en
verminderen van (ernstige) emotionele en
gedragsproblemen bij kinderen door het
versterken van kennis, vaardigheden en
zelfvertrouwen van ouders. Het is een
laagdrempelig en integraal programma dat
ouders bekend maakt met de basisprincipes
voor positief opvoeden en de bijbehorende
opvoedvaardigheden.

Voor de leerlingen zijn er allerlei
leesbevorderende projecten waar zij mee bezig
gaan, naast de bestaande activiteiten die er al
waren:
Gr. 1-2 Thema kisten voor in de groep
Gr. 3 Bibliotheek bezoek omtrent soorten
boeken en hoe je een leuk boek kunt vinden.
Ook komt de leesconsulent in de groepen
kijken.
Gr. 4 Project Juttersbuit
Gr. 5 Project Gids in Boekenland
Gr. 6 Media Mania

In de bijlage zit de flyer met meer informatie
over o.a. het aanmelden.

Leesbevordering op de Blokkendoos

U zult door de groepsleerkracht hiervan verder
op de hoogte gebracht worden.

Dit schooljaar besteden we op de Blokkendoos
meer aandacht aan leesbevordering: plezier
krijgen en houden in lezen. Dit doen we in
samenwerking met onze leesconsulent
Annemiek Klijn.

De focus ligt in eerste instantie op de onder- en
middenbouw, maar ook de bovenbouw wordt
erbij betrokken. Gedurende het jaar zullen er
wellicht nog meer activiteiten en/of leskisten bij
komen.

Waarom is leesbevordering zo belangrijk?
Als kinderen plezier hebben in lezen, gaan ze
meer lezen. Lezen vergroot de woordenschat,
hun algemene ontwikkeling wordt vergroot en
kinderen worden beter in begrijpend lezen,
hierdoor gaan uiteindelijk de resultaten op alle
vakgebieden vooruit.

Het is de bedoeling dat we uiteindelijk komen
tot een lees-activiteitenplan voor de hele
school.

Wat gaan we doen?
We gaan kijken wat er al goed gaat en waar we
nog meer aandacht aan kunnen besteden. Dit
brengen we in kaart door met elkaar te
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Carnaval 2019 (herhaling)

Aquarium voor school.

Vrijdag 1 maart organiseren de drie
basisscholen in Loon op Zand voor de tweede
keer een gezamenlijke carnavalsviering.
We willen u graag ruim vooraf al wat
informeren.
Op vrijdagmorgen 1 maart starten alle scholen
om 8.30 uur op het kasteelplein tegenover de
Wetering. We starten dan met een
gezamenlijke optocht die dit jaar door oud Loon
op Zand loopt. (Volgend jaar zal de optocht dan
door Molenwijk gaan.)
Uw kind komt dus verkleed naar het
kasteelplein.
Na de optocht vieren we samen carnaval in de
Wetering.
We hebben dan een aantal ouders nodig die
kunnen assisteren bij de verschillende
activiteiten. U kunt zich daar nu al voor
opgeven, door deze mail te beantwoorden.

Gisteren heeft de school een aquarium
gekregen van Maurits Mevis.
Dit mooie aquarium met onderkast staat in een
rustig hoekje van de aula, zodat kinderen
kunnen kijken naar de verschillende vissen die
erin zwemmen.
Dijck Schilders uit groep 6A zal het aquarium
gaan verzorgen. Maurits zal hem leren hoe dat
gedaan moet worden.

Alle kinderen zijn die vrijdagochtend 1 maart
om 12.00 uur vrij. Zij kunnen indien gewenst
dan opgehaald worden bij de Wetering.
Wordt vervolgd.

Gezinsviering zaterdag 9 februari
om 19.00 uur
Kijk eens om je heen,
wees eens stil en luister eens goed.
Hoor jij ook de stem van je vriendje, je ouders?
Hoor jij ook de stem van een jongentje of
meisje, die niemand heeft om mee te spelen?
De stem van mensen die eenzaam zijn?
Er is altijd wel iemand die jou roept.

Namens alle kinderen wil ik Maurits heel
hartelijk danken voor dit mooie cadeau.

In deze gezinsviering gaan we luisteren naar
het verhaal van Jezus die zijn eerste leerlingen
roept. Kom jij ook luisteren?
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje
vasthouden, de altaartafel klaarmaken of
zingen? Dat kan!
Stuur voor 3 februari a.s. een mailtje met:
Je naam leeftijd en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl

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