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Agenda 
15 t/m 19 feb.: voorjaarsvakantie 

Ma 22-2: alle kinderen weer naar school. Er 

is geen studiedag. 

 

Oudergesprekken maart uitgesteld 
De oudergesprekken over o.a. de uitslagen van 

de Citotoetsen worden verzet. We beginnen 

met het maken van de Citotoetsen vanaf 1 

maart. We nemen daar drie weken de tijd voor. 

Dan hebben we tijd nodig om de uitslagen te 

analyseren en te ververwerken. De 

oudergesprekken staan nu gepland voor de 

twee weken na Pasen. (dus vanaf 6 april) 

 

Carnaval. 
Komende vrijdagochtend gaan we (kleinschalig) 

carnaval vieren in de eigen klassen.   

Leuk om deze eerste week terug op school 

samen in de klas gezellig af te sluiten met dit 

traditionele feest. 

Wat gaan we doen: 

• De kinderen mogen verkleed op school 

komen; 

• In iedere groep worden er leuke 

activiteiten georganiseerd voor alleen in 

de eigen klas; 

• De ouderraad zorgt voor iets lekkers en 

ranja deze ochtend.  

Vakantie activiteiten. 
1. De carnavalscommissie van de ouderraad 

heeft het volgende georganiseerd: 

Van vrijdag 12 t/m dinsdag 16 februari kun je, 

als je dat leuk vindt, een speurtocht door onze 

eigen wijk Molenwijck gaan lopen. 

Van de Stellingmolenstraat tot de Kloosterstraat 

(zie kaartje) zijn ergens 8 letters verstopt bij 

versierde huizen. 

Als je ze allemaal hebt gevonden kun je er een 

woord van maken.  RaRa wat staat er?? 

 
Heel veel plezier allemaal. 🤡 

 
2. Stichting Theebuikenland heeft een andere 

leuke  speur- puzzeltocht georganiseerd door 

oud Loon op Zand op de route waar normaal 

gesproken de grote optocht loopt. 

“Beste theebuiken en theebuikjes,  

We willen carnaval dit jaar niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan en dus hebben we iets leuks 

voor jullie: 

Dit is je kans om eens de grote optocht 

met carnaval te gaan lopen!! 

Er is langs deze route namelijk een leuke speur-

puzzel-tocht uitgezet. 

Voor jong en oud! 

Van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16 februari 

kun je op de ramen van huizen of bedrijven 

langs de route de puzzels vinden. 

En wie weet, win jij dit jaar wel de “optocht”!! 

Trek je mooiste carnavalsoutfit aan, neem wat 

lekkers mee voor onderweg en loop gezellig een 

mini-polonaise door het dorp! 

Alaaaf! 

Stichting Theebuikenland 

Verdere info hierover lees je in de bijlage. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


