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Kalender 
 Ma 16-10 t/m 20-10: herfstvakantie 

 Ma 23-10: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Vanaf 23-10: hoofdluiscontrole 

 Wo 1-11: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2A 

 Ma 6-11: Efteling dag 

 Wo 8-11: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2B 

 Ma 20-11: OR vergadering 

 Wo 22-11: MR vergadering 

 Vr 24-11: schoolviering gr. 7+gr. 1-2B 

 Di 28-11: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Wo 29-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 

5A+5B 

 Dinsdagmiddag  5-12: alle kinderen vrij 

op i.v.m. studiemiddag 

 Wo 6-12: school begint om 9.30 uur 

 Wo 6-12: 11.00 uur koffie uurtje gr. 4 

 Vr 8-12: eerste rapport 

 Ma 11-12: rapportgesprekken 

 Wo 13-12: 11.00 uur koffie uurtje gr. 3 

 Wo 13-12: rapportgesprekken 

 Wo 20-12: 17.00-19.00 u. kerstviering 

 Vr 22-12: schoolviering gr. 4+6 

 Vrijdagmiddag 22-12: alle kinderen vrij  

 Ma 25-12 t/m vr 5-1: kerstvakantie 

 Vanaf 8-1: hoofdluiscontrole 

 Wo 10-1: koffie uurtje gr. 8 

 Wo 17-1: koffie uurtje gr. 7 

 Ma 22-1: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Ma 22-1: OR vergadering 

 Wo 24-1: koffie uurtje gr. 6 

 
Kinderen opvoeden met media & 

technologie. 
Op 8 november vind in de Bibliotheek Waalwijk 

een erg interessante lezing plaats over het 

opvoeden van kinderen in dit digitale tijdperk. 

De doelgroep is divers. Deze avond is 

interessant voor (groot)ouders, leerkrachten, 

pedagogisch medewerkers, docenten.  

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur  

Toegang: gratis  

Graag aanmelden via: 

waalwijk@bibliotheekmb.nl 

Ontruimingsoefening.  

Morgen, vrijdag 13 oktober om 9.30 uur,  

oefenen we dit schooljaar voor de eerste keer 

om zo snel en veilig mogelijk de school te 

ontruimen. Het ontruimingssignaal gaat af en  

deze keer zal meneer André, onze conciërge, de 

leiding hebben over de ontruiming. Ook de 

peuters doen mee. De bedoeling is om alle 

kinderen geordend buiten te krijgen op de 

verzamelplaats (skatebaantje) en dat de BHV-

ers de school controleren op achterblijvers (bv 

op de wc). Bij deze eerste oefening weet 

iedereen dag en tijd. De volgende keer zal 

alleen de dag bekend gemaakt worden. 

Meld uw kind aan voor blok 2 van 

Muzieklessen bij de BSO! 

Op 11 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 de  getoverd met 

muziek. 

Op maandag 23 oktober aanstaande gaat blok 2 

van start (weer 5 lessen op maandag. Groep 4 

t/m 7 van 15.15 uur t/m 16.00 uur en groep 1 

t/m 3 van 16.00 uur tot 16.30 uur). Het thema 

van blok 2 is: MUZIKAAL FEESTMAAL. Dat 

wordt smullen dus!! 

Interesse?  

Ook meesmikkelen? Lees dan de 

aanmeldingsbrief door. Deze brief is op school 

beschikbaar en bevat meer info over les opzet, 

tijden en kosten.  

Wilt u er eerst meer over weten, kijk dan op de 

site www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of 

leg contact met Bernadette Essers (0416-

363235 of bernadette_essers@hotmail.com) 

In de bijlage de aanmeldingsbrief. 

Sparen voor school bij Jumbo. Vanaf 

woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo  sparen 

voor onze school. Bij elke besteding van €10, 

ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten 

kunt u toekennen aan een school van uw keuze. 

Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze 

school te geven. Van de punten die we ophalen 

kunnen wij namelijk extra leer- en 

spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 

Ons spaardoel is om buitenspeelmateriaal te 

kunnen aanschaffen. Op de website 

www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze 

school opzoeken. Op deze site kunt u de 
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schoolpunten ook direct aan onze school 

toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook 

scannen met de Jumbo Sparen voor je School 

app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- 

als Android telefoons en is te downloaden in de 

App Store of Google Play Store. Met de Jumbo 

Sparen voor je School app kunnen de 

schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en 

geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw 

gespaarde punten ook inleveren bij ons op 

school. We hebben tot nu toe 852 punten 

gespaard. Bij de hoofdingang staat een dropbox 

waar u ze in kunt stoppen. We willen u bij 

voorbaat danken voor het meesparen voor onze 

school.  

Gastles over de Zandloper. 

Op donderdagmiddag 28 september kwam Theo 

Adriaanse op bezoek in groep 5a en 5b. Theo 

verzamelt allerlei soorten zandlopers. Bij 

geschiedenis hebben we geleerd dat de mensen 

vroeger vaak de tijd met een zandloper bij 

hielden. Een kennis van juf Karin verzamelt 

zandlopers en was bereid om hierover in de klas 

te vertellen. Theo had een tafel vol met 

zandlopers meegenomen. Een hele grote van 

wel een halve meter en een kleintje die de tijd 

aangaf hoe lang je je tanden moet poetsen. 

Theo heeft ongeveer 

5800 zandlopers thuis. Na het verhaal mochten 

de kinderen vragen stellen. Theo had al veel 

verteld, maar de leerlingen hadden nog genoeg 

vragen voor hem. Wat zijn grootste zandloper 

was, of ze snel kapot gingen, hoeveel hij er had 

en wat zijn mooiste is. Alle vragen werden 

beantwoord. Het was een geslaagd uurtje. 

 

Vind je het leuk om als vrijwilliger 
samen met ouders voor te lezen 

en/of te spelen met kinderen in het 

gezin?  

Dan zoeken wij jou!  

Voor het programma Taalpret zoekt 

ContourdeTwern enthousiaste vrijwilligers die 

tijdelijk een gezin met jonge kinderen (2-8 jaar) 

ondersteunen. Samen met de ouders lever je een 

bijdrage aan de opvoeding en de ontwikkeling van 

het kind en het gezin.  

Wij vragen van vrijwilligers affiniteit met jonge 

kinderen en twee uur per week beschikbaarheid.  

 

Wij bieden: 

 Gratis trainingen.  

 Professionele begeleiding. 

 Informatieve themabijeenkomsten. 

 Contacten en uitwisselingen van ervaringen 

met andere vrijwilligers;  

Belangstelling?  

Meld je aan bij: ContourdeTwern  

Naam:  Kübra Gürsoy 

Telefoon:  0416-280280  

Mobiel: 06-22761279  

E-mail: kubragursoy@contourdetwern.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens alle ouders en kinderen een fijne 

herfstvakantie toe. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

mailto:kubragursoy@contourdetwern.nl

