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Kalender

Rapportgesprekken in december







Op maandag 10 en woensdag 12 december zijn
dit schooljaar de eerste (rapport)gesprekken
met ouders. Vanaf groep 5 komen ook de
kinderen mee naar het gesprek.




































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
Do 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

We gaan dit keer de planning van de tijden
regelen via de Parro app. Heel veel ouders
gebruiken de Parro app en ontvangen daarop
de berichten en foto’s van de groep van hun
kind(eren).
Met diezelfde Parro app kunt u vanaf maandag
26 november de dag en tijd van het
(rapport)gesprek zelf inplannen met uw
telefoon. U krijgt van de leerkracht een
uitnodiging. U hoeft dus niet meer op school te
komen inschrijven. Gebruikt u de Parro app
niet, en wilt u die ook niet gaan gebruiken, dan
moet u de leerkracht vragen om voor u het
gesprek in te plannen. Geeft u niets aan, dan
plant de leerkracht voor u.
Als onze intern begeleider juffrouw Stephanie
bij het gesprek aanwezig moet zijn, of als er
een dubbele tijd gepland moet worden, dan zal
de leerkracht u vóór 26 november uitnodigen
om een dag en tijd te plannen.
We maken vanaf dit jaar dus géén planning
meer vooraf voor gezinnen met 3 of meer
kinderen.
Omdat we starten met deze nieuwe vorm van
inschrijven voor een ouderavond, zouden er wat
meer vragen of probleempjes kunnen
voorkomen. We proberen dat zo goed mogelijk
met u samen op te lossen. We hopen met deze
manier van plannen, dat het voor u en ons
makkelijker wordt.

Vraag van de kleutergroepen:
Gevraagd: ondergoed en joggingbroeken. Maat
116 t/m 140. Voor jongens en meisjes.

Groep 6a.
Groep 6A gaat woensdag 14 november naar het
Natuurmuseum in Tilburg: thema Leer je lijf.
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Maken van foto’s en filmpjes.

 Verlichting: de voorlamp moet geel of wit licht
geven, de achterlamp rood. Kies lampen die
echt goed licht geven. Minilampjes zijn amper
zichtbaar.
 Reflectie: zorg voor de verplichte reflectoren
op de fiets: een reflecterende strook aan de
zijkant van de wielen, gele reflectoren aan de
trappers en een rode reflector aan de
achterkant van de fiets.
 Kleding: kies bij voorkeur een lichtgekleurde
jas. Die valt beter op dan een donkere.
Reflecterende stickers of tape op jas of rugzak
maken uw kind vanaf tientallen meters
zichtbaar.

We zijn leerkrachten en ouders gewend om van
vele activiteiten foto’s of filmpjes te maken.
Ook bij de Efteling dag is dat gebeurd.
In verband met de nieuwe privacy wetgeving
vragen we u om zelf gemaakte foto’s en
filmpjes alleen voor u privé te gebruiken. Als er
meer kinderen op staan dan uw eigen kind,
mag u de foto of film niet zonder toestemming
vooraf plaatsen op bijvoorbeeld Facebook.
Als school verwachten we van u dat u deze
privacy afspraken zult respecteren.

Theater avond over ‘wat spookt
mijn kind uit op social media?’

Goed zichtbaar in het verkeer!
(Tekst aangeleverd door VVN)

Maandag 19 november 19.30 – 21.30 uur

Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende
donkere maanden ontzettend belangrijk. Elke
automobilist kent de schrik: onderweg in het
donker en dan plotseling een fietser voor je
bumper. Zonder licht, zonder reflectie.
Remmen, uitwijken en een stille verwensing:
‘Doe je licht dan ook aan’! En, ja, die hardlopers
met hun veiligheidshesjes aan, of de hond met
lampje, die ziet u wél. Daarom willen wij
kinderen, ouders en andere volwassenen
oproepen om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn
in het donker. Veiligheidshesjes met
reflecterende stroken zorgen ervoor dat
kinderen in het donker tot op 150 meter ver
zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met
donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot
20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter.
Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26
meter nodig om te stoppen en kan dus niet
tijdig stilstaan als een kind in donkere kleren de
weg oversteekt. Wij vragen u daarom om uw
kind en u zelf te laten opvallen in het verkeer,
door een veiligheidsvestje te dragen op weg
naar school, en/of met fluorescerende kleding,
dassen, mutsen, reflecterende armbanden,
reflecterende elementen op jassen, rugzakken,
schoenen, werkende verlichting etc. goed
zichtbaar te zijn in het verkeer.

Theateravond Social media & jongeren,
Bibliotheek Loon op Zand

De belangrijkste tips:

.

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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12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 17.00
uur.”

Wat is de Samen Loont pas?
(tekst aangeleverd door de gemeente Loon op
Zand)
“In Loon op Zand willen we dat ook de mensen
die wat minder verdienen of een uitkering
krijgen mee kunnen doen; een uitstapje, een
lidmaatschap of gewoon wat extra’s. Daarvoor
introduceert de gemeente de Samen-Loont-pas.








De Samen-Loont-pas is een persoonlijke
pas
Met deze pas kunt u tot een maximum
van €300,- per kalenderjaar deelnemen
aan sociale, maatschappelijke, culturele
of sportieve activiteiten
Bijvoorbeeld het lidmaatschap van
sportverenigingen, zwembaden en de
bibliotheek of een dagje uit naar een
museum, dierenpark of pretpark
Dit bedrag is voor elk gezinslid vanaf 4
jaar
Ouderen vanaf de pensioengerechtigde
leeftijd ontvangen een budget van €
350,- voor sociale, culturele en/of
sportieve activiteiten

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

Speciaal voor onderwijs:




Naast het budget van € 300,- kunnen
kinderen vanaf 5 jaar op vertoon van de
Samen-Loont-pas hun zwemdiploma A
en/of B halen
Leerlingen op het voortgezet onderwijs,
die in het bezit zijn van een SamenLoont-pas, hebben een beschikbaar
budget van maximaal € 150,- naast het
budget van € 300,- om schoolkosten op
te vangen. Dit geldt voor kosten van
bijvoorbeeld voor schoolreisjes en
excursies, maar ook voor het
aanschaffen van schoolmateriaal

Meer informatie is te vinden op:
https://www.loonopzand.nl/samen-loont-pas/
of bel 0416-289247. Het Servicepunt Welzijn,
Wonen en Zorg is bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
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