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Agenda

peuterspeelzaal) onze jaarlijkse
ontruimingsoefening. Gisteren hebben de BHVers van de Blokkendoos een nascholing gehad.
Eerst hebben we onze EHBO kennis mogen
toetsen aan 6 kinderen van groep 8 die als
lotus ingezet werden. Daarna hebben we
brandbestrijding e.d. geoefend.

Ma 13-10: jaarvergadering ouderraad via
Teams
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
Ma 26-10: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert
Di 27-10: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Di 27-10: Koffie uurtje groep 1-2B om 20.00
uur via Microsoft Teams
Ma 2-11: Koffie uurtje groep 1-2C om 20.00
uur via Microsoft Teams
Wo 11-11: vergadering medezeggenschapsraad
via Teams
Ma 16-11: vergadering ouderraad via Teams
Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8)
Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders
door Bernadette Rijpert
Wo 16-12: kerstviering 17.00-19.00 uur

Kledinginzameling.
Volgende week vrijdag 16 oktober wordt er
weer kleding, schoeisel, e.d. ingezameld. De
opbrengst gaat rechtstreeks naar de ouderraad
en wordt uiteraard besteed aan de kinderen.
De kleding wordt ’s morgens na 9 uur
opgehaald. U kunt de goed gesloten en stevige
plastic zakken aan de voorkant van de school
(Ecliptica) leggen op het grasveld. Mocht dit die
vrijdagochtend niet lukken, dan kunt u
volgende week de zakken met kleding afgeven
bij de voordeur van de school. Dan legt de
conciërge de zakken aan straat.

Juf Stephanie blust een vloeistofbrand. Meneer
André komt ook nog aan de beurt.

Jaarvergadering oudervereniging.
Op dinsdag 13 oktober is de jaarlijkse
jaarvergadering van de oudervereniging van de
Blokkendoos. De oudervereniging legt
verantwoording af over haar activiteiten van het
afgelopen schooljaar en de financiële
consequenties daarvan. In verband met de
huidige strengere coronamaatregelen wordt de
vergadering gehouden via Microsoft Teams. Als
u de vergadering wilt volgen, kunt u dat bij
ondergetekende melden. Ik zal u dan een mail
sturen met een link naar deze bijeenkomst. U
bent van harte welkom.

Ontruimingsoefening.

Nooit een vlam in de pan met wate r blus s en

Nooit een vlam in de pan met water blussen.
Dan krijg je zo’n steekvlam en heel veel
rookontwikkeling. Een blusdeken doet
wonderen.

(herhaling)

Woensdag 14 oktober houden we met alle
kinderen van de school (inclusief die van de
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Kinderboekenweek van 30-9 t/m
11-10. Thema: en toen?

Meld uw kind aan voor blok 2 van
Muzieklessen bij de BSO!
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Op 17 september jl 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 muziekdocent
Juan Manrique hebben leerlingen uit groep 1
t/m 4 muzikale spelletjes gespeeld.
Op donderdag 29 oktober
aanstaande gaat blok 2 van
start (weer 5 lessen op
donderdag. De lessen zijn van
15.00 uur t/m 15.30 uur en bij
voldoende belangstelling ook van 15.30 uur tot
16.15 uur (groepen worden dan gesplitst 1 t/m
3 en 4 t/m 7). Het thema van blok 2 is HERFST.
Speel met de (muziek)nootjes, gooi met de
(muziek)blaadjes en is het nat en koud, ga je
naar binnen met de (muziek)sleutel.

Groep 1-2C maakte voetafdrukken van dino’s

Interesse? Ook mee ‘herfsten’? Lees dan de
aanmeldingsbrief door op de site van de school.
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)
Groep 1-2A heeft een echt kasteel, helmen en ..

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

Groep 6 wordt extra voorgelezen.
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