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Maandagmiddag 8-10: alle kinderen vrij
op i.v.m. studiemiddag
Di 9-10: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Wo 10-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2C
Vr 12-10: schoolviering groep 4
Ma 15-10 t/m 19-10: herfstvakantie
Vanaf 22-10: hoofdluiscontrole
Di 23-10: kledinginzameling
Di 23-10: Verkeersproject ‘STREETWISE’
van de ANWB voor alle kinderen
Di 23-10: fietsenkeuring groepen 5 t/m 8
Wo 24-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2A
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
Wo 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

Kledinginzameling dinsdag 23-10.
Op dinsdag 23 oktober is er weer
kledinginzameling op de Blokkendoos. Vanaf
morgen kunt de zakken kleding kwijt op de
binnenplaats van de school. De opbrengst komt
net als vorig jaar geheel ten goede aan de
ouderraad. Zij besteden dit geld weer voor de
kinderen. De datum voor de volgende
inzamelingen zijn vrijdag 22 maart en dinsdag
18 juni.

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:
 Wat spookt mijn kind uit op social
media?
 Wat moet ik daarmee als opvoeder?
 Hoe help ik mijn kind zich online veilig te
gedragen?
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.
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Streetwise, dinsdag 23 oktober

Meld uw kind aan voor blok 2 van
Muzieklessen bij de BSO!
Op 3 september zijn de lessen
Muziek bij de BSO (op
basisschool De Blokkendoos),
georganiseerd door de Stichting
Muziekopleiding Loon op Zand,
weer gestart. Onder de bezielende leiding van
muziekdocente Beppie Schalken hebben
leerlingen uit groep 1 t/m 3 en uit groep 4 t/m
7 muzikale verre reizen gemaakt. Dit was
tevens juffrouw Beppies laatste muzikale
uitstapje. Helaas reist zij alleen verder. We
hebben echter een nieuwe, goed, leuke,
enthousiaste reisleidster in de persoon van
juffrouw Femke Vrencken die het koffertje
verder zal dragen.

Op dinsdag 23 oktober van half 9 tot half 3
komt er een spannend verkeersprogramma bij
ons op school. ANWB Streetwise leert alle
kinderen van de basisschool door het oefenen
met praktijksituaties beter om te gaan met het
huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

-

-

-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de
speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast
wordt geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en
4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het
belang van het dragen van de
veiligheidsgordel en gebruik van een
kinderzitje in de auto wordt geoefend met
een spannende gele elektroauto.
Hallo auto leren de groepen 5 en 6 < in de
Ecliptica (voor de school) over de remweg
van een auto en de invloed van reactietijd
op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen. Ook het belang van
het dragen van een veiligheidsgordel en
een stoelverhoger komt in deze les aan
bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen de
groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden
ze met een zware rugzak op. Zodat ze
straks beter voorbereid zijn op het
zelfstandig fietsen naar de middelbare
school.

Op maandag 22 oktober aanstaande gaat met
juffrouw Femke blok 2 van start (weer 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).
Het thema van blok 2 is voor 1
t/m 3 HERFST en voor 4 t/m 7
GRIEZELEN EN MONSTERS. SPANNEND!!
Interesse?
Ook mee herfsten of griezelen? Lees dan de
aanmeldingsbrief door die bij de mail is
gevoegd.
Wilt u er eerst meer over weten, kijk dan op de
site www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of
leg contact met Bernadette Essers (0416363235 of bernadette_essers@hotmail.com)
Juffrouw Femke van de muziek BSO stelt
zich voor.
“Hallo allemaal,
Ik ben Femke Vrencken, 26 jaar oud en ik kom
uit Tilburg. Twee jaar geleden ben ik
afgestudeerd aan het conservatorium voor
klassiek dwarsfluit. Tijdens deze studie ben ik al
begonnen met lesgeven aan jonge kinderen.
Dat beviel zo goed, dat ik besloten heb om
verder te studeren aan de PABO. Op dit

Deze zelfde dag worden alle fietsen van de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 gekeurd op
school. Wilt u daarom alvast kijken of de fiets
van uw kind in orde is?
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moment ben ik daar druk mee bezig, zodat ik
over een dik jaar mijn tweede diploma op zak
heb. Daarna zou mijn droombaan zijn om deels
voor de klas te staan en om op basisscholen
muzieklessen te kunnen geven. Daarom ben ik
hartstikke blij, dat ik bij jullie op de BSO les ga
geven. Ik heb er in ieder geval super veel zin
en ik hoop jullie ook! Groetjes, Femke”

doorheen moesten en een auto waar we over
heen moesten.
Ook hadden we een net waar we onder door
moesten kruipen terwijl we nat waren, en
ondertussen ook helemaal onder de modder
zaten.
We hadden 25 minuten om zoveel mogelijk
rondjes te rennen.
Afgelopen woensdag hebben wij de sponsorloop
mee georganiseerd voor de andere groepen.”

Sponsorloop groot succes!
De sponsorloop van gisteren heeft ruim €4000,opgebracht. Het geld is op een aparte
bankrekening gestort. Organisator Enrico Moen
was verbaasd over dit hoge bedrag. Als dank
heeft Enrico de kinderen spontaan getrakteerd
op ‘n snoepje. Aanstaande zondag reist hij af
naar St. Maarten. Het overgrote deel van het
geld wordt gebruikt voor het herstel van
kinderdagverblijven op St. Maarten. Namens
Enrico wil ik iedereen hartelijk danken voor de
geweldige inzet en bijdrage die de afgelopen
weken geleverd is. Het was hartverwarmend te
merken dat zoveel kinderen en ouders van
beide basisscholen dit resultaat mogelijk
hebben gemaakt.

Groetjes; Manon en Rens

Gezinsviering Loon Op Zand
(tekst aangeleverd door de parochie)

Zaterdag 20 oktober 2018 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Het thema is: Jezus en de rijke man
Er was eens een man bij Jezus.
Hij wilde leerling van Jezus worden,
maar hij kon dat niet. Weet je waarom niet?
De man zat gevangen in zijn rijkdom.
Wie echt bij Jezus wil horen
moet sommige dingen loslaten.
“Je moet aan niets vastzitten,
maar los komen van wat je bezit en samen
delen”.

De sponsorloop van groep 8
“Groep 8 van bs. De Blokkendoos heeft een
obstacle run gedaan.
Dat was super leuk!
We waren uitgenodigd bij het ROC Tilburg om
daar onze sponsorloop te gaan doen.
We hadden een buikschuifbaan, een auto waar
we onderdoor moesten, een auto waar we

Wil jij, of je broertje of zusje graag meehelpen
in de kerk om tijdens deze viering te lezen, een
kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken
of zingen?
Zonder jullie goede hulp is dit niet mogelijk.
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Dat kan! Stuur voor 8 oktober a.s. een mailtje
met:
Je naam en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken
thuis krijgt.
Als je mee wil zingen tijdens deze viering kun je
een keertje komen oefenen.
Dit kan op 11 oktober a.s. van 18.30 uur tot
19.15 uur in de parochiezaal naast de kerk
(ingang rechts achterin)

Gratis af te halen: 12 tal leerling
tafels en stoelen.

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

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