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Kalender 
 do 14-9: info avond groep 6 

 Wo 20-9: info avond gr. 1-2A/1-2B/1-2C 

 Donderdagmiddag 21-9: alle kinderen 

vrij op i.v.m. studiemiddag 

 Di 26-9: info avond groep 8 

 Wo 27-9: MR vergadering 

 Vr 29-9: schoolviering gr. 8+gr.3 

 Di 3-10: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Ma 9-10: jaarvergadering oudervereniging 

 Wo 11-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-C 

 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 22-11: 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 

 

‘Foutjes’ in de schoolkalender. 

In de schoolkalender staan enkele storende 

foutjes. Excuses voor dit ongemak. 

- Verkeersochtend is op vrijdagmorgen 23 februari. 
In de kalender staat 23 maart. 

- Verjaardag juf Mandy:  16 april 
- Verjaardag juf Loes: 30 mei 
- Tweede rapport op vrijdag 22 juni . In de kalender 

staat 29 juni. 

Een enquête over gezondheid door 

de GGD 

Onze school doet mee aan "de Gezonde School 

aanpak”. Een onderdeel van deze aanpak is het 

maken van Gezondheidsprofiel van de school. 

Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. De 

vragen gaan over onderwerpen die te maken 

hebben met de ontwikkeling van uw kind(eren) 

zoals eetgewoonten, het omgaan met andere 

kinderen en hoe kinderen zich voelen op school. 

Medewerking 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de 

vragenlijst in de klas in. Uw kind hoeft nergens 

zijn/haar naam in te vullen, zodat de GGD en de 

school niet weten van welk kind de ingeleverde 

vragenlijst is. Dat is ook niet nodig want het 

onderzoek is uitsluitend bedoeld om een beeld te 

krijgen van de totale groep leerlingen op school. 

In groep 1 tot en met 5 wordt ouders gevraagd 

de lijst (thuis) in te vullen.  

Alle ouders krijgen een brief van de GGD met 

nadere informatie. 

Wat gebeurt er met de vragenlijsten 

De uitkomst van de vragenlijsten wordt 

opgenomen in het Gezondheidsprofiel dat de 

GGD van de school maakt. In overleg met de 

GGD kan de school dan nagaan aan welke 

onderwerpen op school extra aandacht moet 

worden besteed. Hoe meer ouders de vragenlijst 

invullen, hoe beter de school deze keuze kan 

maken. 

Heeft u nog vragen dan kunt 

u contact opnemen met de 

leerkracht of met de GGD- 

contactpersoon: Majorie van 

den Berg, 

majorie.vd.berg@ggdhvb.nl, 

088 368 6593 

Meer informatie over de 

Gezonde school vindt u op 

www.gezondeschool.nl 

 

 

mailto:majorie.vd.berg@ggdhvb.nl
http://www.gezondeschool.nl/
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Even voorstellen: 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers. 

 

Mijn naam is Cindy Brekelmans en ik wil aan 

jullie vertellen wie ik ben en wat ik bij jullie op 

school doe.  

Ik ben geen juffrouw die voor de klas staat, 

maar ik ben schoolmaatschappelijk werker: 

maatschappelijk werker op school. Een 

schoolmaatschappelijk werker helpt ouders en 

kinderen die op de basisschool zitten. 

 

Heel veel mensen zijn iedere dag bezig om 

ervoor te zorgen dat het goed met jullie gaat: 

jijzelf, je ouders thuis, de juf of meester, de 

mensen van de club waar je op zit. Het is 

belangrijk dat het goed met je gaat en dat je 

veel leert, lekker kunt spelen en sporten en dat 

jij je prettig voelt.  

 

Om te zorgen dat dit allemaal lukt is het 

belangrijk dat je niet teveel zorgen hebt en je 

prettig voelt. Want als jij je prettig voelt dan 

lijkt alles weer vanzelf te gaan, ook het leren op 

school. 

Soms gaat dat niet vanzelf en heb je wat extra 

hulp nodig, omdat je bijvoorbeeld wat moeite 

hebt met leren, of omdat er iets gebeurd is 

waardoor je bang, verdrietig of boos bent, of 

omdat er thuis problemen zijn.  

Samen met je juf/meester en met je ouders 

kan ik zoeken naar de reden waarom het even 

niet goed gaat en kijken wat wij daaraan 

kunnen doen. 

 

Als jij je zorgen maakt of als jouw juf/meneer 

en jouw ouders zich zorgen maken over jou, 

gaan wij erover praten en bedenken we samen 

een plan om je te helpen. 

Dus! Als je zelf met vragen of zorgen zit, of als 

je het even moeilijk hebt, dan is het goed om er 

niet alleen mee rond te blijven lopen, maar om 

erover te praten met iemand waar je 

vertrouwen in hebt. Dan mag je ook naar mij 

komen.  

Hoe waar en wanneer: 

Ik ben iedere maandag tussen 10.00 en 

12.00 uur bij jou op school. Als je met mij wilt 

praten kun je dat vragen als je mij toevallig ziet 

of vragen aan de juf/meneer of aan je ouders 

om een afspraak te regelen voor jou. 

Groetjes, Cindy Brekelmans  

Stap in de online wereld van je kind 

Kunt u zich voorstellen dat het voor ouders en 

leerkrachten erg moeilijk is te blijven volgen wat 

hun kinderen online allemaal beleven?  Daarom 

is er nu de online cursus ‘Stap in de online 

wereld van je kind’  

Gamen, sociale media, filmpjes, leuke spelletjes 

spelen met kinderen uit het hele land. De 

mogelijkheden van de digitale wereld zijn 

onbegrensd. Wat zijn populaire sites bij kinderen 

van 8 tot en met 12 jaar? Welke sociale media 

en apps gebruiken ze? En welke mogelijkheden 

hebben nieuwe media, voor spreekbeurten of 

werkstukken? 

Het is belangrijk om te weten wat je kind online 

doet en welke mogelijkheden er zijn. Daarom 

biedt de Bibliotheek Midden-Brabant ouders en 

opvoeders de mogelijkheid om tijdens de Week 

van de Opvoeding (week 40) de gratis e-learning 

“Stap in de online wereld van je kind” te volgen.  

De online cursus is gericht op het mediawijzer 

maken van ouders/opvoeders en daarmee hun 

kinderen. De thema’s zijn o.a. Populaire 

websites, Sociale media, Slimmer spelen en 

leren, Apps voor kinderen, Tips voor 

spreekbeurten en werkstukken, Gadgets, 

Mediawijze kids en Mindfulness.  

Door deel te nemen aan deze online cursus vangt 

u twee vliegen in één klap: U ontdekt een nieuwe 

manier van leren én brengt tegelijkertijd uw 

kennis over media en kinderen up to date. 

U kunt zich aanmelden tot 25 september 2017. 

Daarna ontvangt u van ons de gratis inlogcode 

per mail. De online cursus start vervolgens op 

maandag 2 oktober, in de Week van de 

Opvoeding. Vanaf dat moment zijn alle lessen 

online beschikbaar en heb je tot en met 3 

november 2017 de tijd om de cursus te 

voltooien. 

 

 

https://www.bibliotheekmb.nl/stap-in.html
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Even voorstellen: nieuwe PABO 
stagiaires op onze school  

Beste allemaal, 

Een nieuw gezicht op 

school! Daarom wil ik 

me via deze weg 

voorstellen: mijn naam 

is Sandy van Sambeek 

. Na een lange periode 

van twijfelen, heb ik 

vorig jaar besloten om, 

naast mijn huidige 

baan, de deeltijd 

opleiding tot leraar Basisonderwijs (PABO) aan 

de Fontys in Tilburg te starten. Hopelijk het begin 

van een nieuwe carrière in het onderwijs!  

Hoewel het wennen was om na ruim 10 jaar weer 

in de schoolbanken te zitten, zijn de lessen 

inspirerend en vind ik het een uitdaging om de 

nieuwe kennis toe te passen in de praktijk. Het 

afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier op 

scholen in Riel en Goirle stage gelopen bij groep 

4 en 6. Op 12 september zal ik met mijn stage 

in groep 1/2C bij juffrouw Paula en Margriet op 

de Blokkendoos beginnen. 

Ik ben op maandag en dinsdag in groep 1/2C en 

kijk uit naar een leerzame, maar vooral ook 

leuke stageperiode op de Blokkendoos. Aarzel 

dus niet om me aan te spreken als er vragen zijn 

of voor een  praatje. 

Groetjes, 

Sandy van Sambeek 

# 

Hallo allemaal, 

 

 Mijn naam is Jessica 

Brekelmans, ik ben 19 jaar en kom uit Sprang-

Capelle. Ik zit nu in het tweede jaar van de 

PABO op Fontys in Tilburg. 

Afgelopen week ben ik gestart in groep 8 bij 

meneer Peter. Ik sta tot februari in deze klas op 

de dinsdag en woensdag. Daar zullen jullie mij 

dus de komende tijd kunnen vinden. Ik heb 

ontzettend veel zin om hier op de Blokkendoos 

aan de slag te gaan en ik ben benieuwd wat me 

te wachten staat! 

Jessica 

# 

Hoi! Mijn naam is Bregje en het aankomende 

halfjaar loop ik stage in groep 5A. Ik zal iedere 

dinsdag en woensdag aanwezig zijn en af en 

toe ben ik er een hele week. 

Ik ben tweedejaars pabostudent aan de Fontys 

in Tilburg. Ik kom uit Den Hout, een klein 

dorpje bij Breda, maar woon op kamers in 

Tilburg. Daarom vind ik het nu extra leuk dat ik 

weer eens op een dorpsschool ben! 

Ik hoop een heleboel van jullie te mogen leren 

en kijk er erg naar uit. 

 

Uit de groepen! 

 
Groep 1-2C heeft wind gevangen!!!!! 

 
 
Gevonden. 
Deze fiets staat al sinds de zomervakantie op 

school. Van wie is de fiets? Op te halen bij de 

conciërge. 

 
 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


