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Do 6-9: info avond groep 5
Di 11-9: info avond groep 6A en 6B
Wo 12-9: info avond gr. 1-2A/1-2B/1-2C
Di 18-9: info avond groep 8
Wo 19-9: MR vergadering
Vr 21-9: schoolviering gr. 8 en gr.1-2A
Wo 26-9: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2B
Ma 1-10: jaarvergadering oudervereniging
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: Verkeersproject ‘STREETWISE’
van de ANWB voor alle kinderen
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
Wo 21-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3A
Dinsdagmiddag
Di 27-11: alle kinderen vrij op i.v.m.
studiemiddag
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 22-11: schoolviering gr. 3B+6A
Vrijdagmiddag 21-12: alle kinderen 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 vrij op i.v.m.
studiemiddag










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 op i.v.m.
studiedag
Di 26-2: oudergesprekken
Do 28-2: oudergesprekken
Vr 1-3: carnavalsviering
Ma 4 t/m 8 mrt: voorjaarsvakantie

Koffie uurtje groep 6B
Het koffie uurtje van groep 6 B wordt verplaatst
naar vrijdag 25 januari om 11.00 uur.
Excuses voor dit ongemak.

Rectificatie in de schoolgids.
In opdracht van het bestuur en de inspectie
hebben we een kleine rectificatie moeten
toepassen in de tekst van de schoolgids op
bladzijde 49 en 50. Het gaat over de procedure
schorsing en verwijdering.
Op bladzijde 49 vervalt de tekst die staat bij het
sterretje:
“Behalve de situatie waarbij sprake is ………
Op bladzijde 50 vervalt de tekst bij het achtste
gedachtestreepje: “Afhankelijk van de situatie
kan………
Op de site van de school staat de schoolgids met
de juiste tekst.

Nieuws van de ouderraad
Het schooljaar is weer van start gegaan en ook
de eerste OR vergadering heeft inmiddels plaats
gevonden.
Hierin worden de activiteiten besproken en
verdeeld over enthousiaste ouders, die er voor
onze kinderen weer een feest van gaan maken
het
komende
schooljaar.
De OR komt een aantal keer per jaar samen. Zij
draagt bij aan onder andere de volgende
activiteiten op school: Sinterklaas, kerst, de
bloemenactie, sportdag, etc.
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gaan doen. Het is ook mogelijk om samen met
iemand anders een activiteit te doen.

Ook begeleidt de OR de schoolfotograaf in de
eerste weken van het nieuwe schooljaar. Het
resultaat zullen jullie over een paar weken
kunnen
bewonderen.
We zullen jullie gedurende het schooljaar op de
hoogte houden waar wij mee bezig zijn d.m.v. de
nieuwsbrief en foto's.

U kunt zich nu inschrijven voor ronde 1 op
21 en 28 september en op 5 en 12 oktober.
bij juffrouw Susan of bij meneer Peter. Wanneer
u via de mail antwoordt, vermeld dan uw naam,
van wie u de ouder bent en of u een idee hebt
voor een activiteit en zo ja, wat het idee is. We
hebben
uw
aanmelding
graag
binnen vóór vrijdag 7 september, dan hopen
wij ervoor te zorgen dat het programma rond
komt. Als we te weinig aanmeldingen hebben,
kan het keuze uur helaas niet doorgaan.

Op dit moment is er binnen de OR o.a. ruimte
voor een nieuwe secretaris en ouders die zich
willen inzetten voor het verbeteren en
onderhouden
van
het
schoolplein.
Mocht je een bijdrage willen leveren aan het
reilen en zeilen op De Blokkendoos, meld je dan
bij Nick de Lange (directeur) door te antwoorden
op deze mail en dan zien we je graag op de
volgende vergadering van de OR.

Met
vriendelijke
groet,
Juffrouw Susan susanwouters@leerrijk.nl;
Meneer
Peter petervanderwegen@leerrijk.nl

De Ouderraad.

Leerlingeraad weer van start

Keuze-uur ronde 1

De leerlingenraad is weer van start gegaan.
Groep 5 heeft als nieuwkomer in deze raad 2
leerlingen
gekozen
die
hen
gaan
vertegenwoordigen. De groepen 6, 7 en 8
hebben
overlegd
of
ze
nieuwe
vertegenwoordigers
willen.
Voor
komend
schooljaar bestaat de leerlingenraad uit de
volgende kinderen:
Groep 5: Sam Verhoef en Ize Postma
Groep 6A: Merel Wolfs en Tijn den Ouden
Groep 6B: Daan Eshuis en Emma Vrijsen
Groep 7: Maura Snel en Jim Wolfs
Groep 8: Jasmijn Schellekens en Noumouké
Traoré
De leerlingenraad wordt geleid door
ondergetekende.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit schooljaar organiseren we voor de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 het keuzeuur.
We willen dit jaar drie of vier rondes plannen,
dit is de eerste ronde.
Zoals u wellicht weet, vindt het keuze-uur plaats
op vrijdagmiddag van +/-14.05 uur tot 15.00
uur. Tijdens dit “uurtje” vinden verschillende
creatieve activiteiten plaats waar de kinderen op
in kunnen tekenen. U kunt dan denken aan:
solderen, kleien, sieraden maken, dans, drama,
schilderen, koken, vreemde taal leren, techniek
etc. De groepjes variëren in leeftijd en bestaan
uit
ongeveer
10
tot
12
kinderen.

Vandaag, 6 september is de eerste bijeenkomst.
We houden u op de hoogte van onze activiteiten.

Omdat we graag diverse activiteiten aanbieden
en de groepjes klein willen houden, hebben we
uw hulp heel hard nodig. Bent u creatief en/of
vindt u het leuk om actief met een groepje
kinderen aan de slag te gaan, aarzel dan niet en
meld u aan via het onderstaande strookje of via
het beantwoorden van deze mail. Eigen ideeën
zijn uiteraard van harte welkom. Ook als u zelf
geen idee hebt voor een activiteit, kunt u zich
opgeven. In overleg kijken we dan wat u kunt

Even
voorstellen:
stagiaires
in
de
groepen.

de
nieuwe
verschillende

Pieter Koetsier in groep 7.
Ik ben Pieter Koetsier. Ik ben 18 jaar. Ik zit op
dit moment in mijn 1e jaar van de Pabo en kom
het komende half jaar stage lopen in groep 7 bij
meneer Peter. Ik zal elke dinsdag en woensdag
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aanwezig zijn in deze klas Ik kan u nu al
vertellen dat ik er erg veel zin in heb en
natuurlijk mijn best ga doen om zelf iets te
leren, maar vooral om uw kinderen wat te
leren. Mijn hobby's zijn voetballen en doe graag
leuke dingen met mijn vrienden. Ik hoop
binnenkort kennis met u te maken, als ik dit
nog niet gedaan heb.

Vraag op school naar de maatschappelijk
werker. Of
bel
naar
Juvans
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening via
(073) 644 42 44. U kunt ook rechtstreeks
contact
opnemen
via cindybrekelmans@juvans.nl of
via
0612054156

Met vriendelijke groet,
Pieter Koetsier

De schoolmaatschappelijk werker
De meeste kinderen
gaan graag naar school.
Maar soms kan school
ook ingewikkeld zijn.
Hoe ga je om met
vriendjes
en
vriendinnetjes en wat
als je het moeilijk vindt
om vragen te stellen in
de klas? Misschien word je wel uitgelachen.
Herkent u deze of andere vragen bij uw kind?
Heeft u zelf zorgen over de opvoeding of loopt
het niet lekker thuis? Praat eens met de
schoolmaatschappelijk werker. Samen werkt u
aan oplossingen.

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

Voor u en uw gezin
De schoolmaatschappelijk werker is er voor u en
uw gezin. U bent welkom met al uw vragen en
zorgen over de kinderen, de opvoeding en de
situatie thuis. Misschien piekert u over de
opvoeding of over geld. Want ook voor school
heeft uw kind weer spullen nodig. Misschien
snapt u niet waarom uw kind steeds verdrietig
is. U zou willen dat hij meer weerbaar wordt. Of
u ligt wakker van de scheiding: hoe vertelt u het
de kinderen? Soms ziet u door de bomen het bos
niet meer.
De schoolmaatschappelijk werker geeft advies
en biedt ondersteuning. Dat kan een sociale
vaardigheidstraining zijn voor uw kind, een
aantal gesprekken met u of opvoedgesprekken
bij u thuis. Samen kijkt u wat het beste past.
Want elk gezin is anders en ieder kind is uniek.
De schoolmaatschappelijk werker is deskundig
en biedt maatwerk.
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