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Kalender 
 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 

 
Skate clinics op 2 en 3 november 
Op donderdag 2 en vrijdag 3 november krijgen 

de kinderen van groep 3 t/m 8 de uitgestelde 

les in skaten. We mogen gebruik maken van de 

theaterzaal van de Wetering na donderdag 

10:30 uur, zodat we niet afhankelijk zijn van 

het weer. 
Tijdens deze clinics staat veiligheid voorop. De 

deelnemers zijn verplicht het totale pakket aan 

bescherming te dragen. Dit bestaat naast de 

skates uit pols-, elleboog, kniebescherming en 

een helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk 

hun eigen materialen. Als kinderen skates en of 

beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, 

kunnen ze dit kosteloos bij lenen. Graag wel 

zoveel mogelijk spullen zelf meenemen. 

Pet/muts voor onder de helm is verplicht. 

Als ze deze niet bij hebben, kunnen ze helaas 

niet deelnemen (i.v.m. hoofdluis overdracht) 

 

 

Programma op donderdag 2 november: 

10.30-12.00 gr 6  

13.00-14.00 gr 7 

14.00-15.00 gr 8  

Programma op vrijdag 3 november: 

08.30-09.45 gr 3 

09.45-10.45 gr 4 

10.45-11.45 gr 5 A 

13.00-14.15 gr 5 B  

 

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.  
De ontruimingsoefening van vrijdag 13 oktober 

is prima en ordelijk verlopen. 

Leerlingenraad weer van start. 
Vandaag is de eerste leerlingenraad weer van 

start gegaan. Van elke groep (5 t/m 8) is een 

meisje en een jongen afgevaardigd in deze 

raad. We vergaderen om de week op 

donderdagmiddag vanaf 14.00 uur.  

De afgevaardigden zijn: 

Casper Mulders en Emma Paridaans (gr. 5A) 

Joeri Muskens en Fenne de beer (gr. 5B) 

Maura Snel en Jim Wolfs (gr. 6) 

Tobias Saat en Yip Schilders (gr. 7) en 

Gitte Merkx en Jelle van der Heijden (gr. 8) 

We bespreken onderwerpen die van belang zijn 

voor de kinderen van de hele school. In de 

volgende nieuwsbrief komt een verslagje van 

deze eerste bijeenkomst. 

Sparen voor school bij Jumbo. Vanaf 

woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo  sparen 

voor onze school. De actie loopt in de winkel tot 

21 november. De punten kunt u inleveren tot 

28 november. We hebben tot vandaag 2702 

punten gespaard. Bij de hoofdingang van de 

school staat een dropbox waar u ze ook in kunt 

stoppen. We willen u bij voorbaat danken voor 

het meesparen voor onze school.  

mailto:waalwijk@bibliotheekmb.nl


 
Nieuwsbrief van 26 oktober 2017, nummer 5 

Nieuws uit de groepen. 
Groep 8. Welkom in de middeleeuwen! 

Wij zijn naar het prehistorisch en middeleeuws 

dorp in Eindhoven geweest. We hebben heel 

veel middeleeuwse spellen gedaan zoals: 

speerwerpen, hoorn blazen en nog veel meer. 

We hebben ook nog veel beroepen uit die tijd 

gezien zoals: smid, naaister en tinnegieter. De 

mensen hadden ook kleren aan uit die tijd. We 

waren dus helemaal in de middeleeuwse stijl. Er 

was ook een heel leuk winkeltje en daar konden 

we natuurlijk ook iets kopen. Het was een hele 

leuke dag!!! Geschreven door: Gitte en Jasper  

 

Aandacht voor het gieten van tinnen munten.  

 

Ps. Meneer Peter voelde zich helemaal thuis in 

de prehistorie☺    

 

                                 

# 

 

Groep 7: De dag bij de brandweer!  

We zijn 12 okt. bij de brandweer geweest. Mijn 

vader werkt bij de brandweer en die kwam ons 

met de brandweerwagens ophalen. Toen we bij 

de brandweer kwamen gingen we eerst naar 

boven om informatie te krijgen van alles. 

 
Toen werden we in 3 groepen verdeeld. We 

gingen kijken hoe een brandweerauto er uit 

ziet. En je kreeg nog meer informatie over DOE 

DE DEUR DICHT. En dan kreeg je een VR bril 

op en daarna ging je de rookkamer in. En als 

laatste gingen we terug naar school met de 

brandweerauto’s. Iedereen keek naar ons, dat 

was echt heel grappig! Het was super leuk! 

Groetjes Manon van Wanrooij. (groep 7)  

De dag bij de Brandweer! (2) 

We zijn op 12 oktober naar de brandweer in 

Loon op Zand geweest. We werden verrast door 

de brandweer! We gingen met 

brandweerwagens en brandweerauto’s  naar de 

brandweerkazerne gebracht. Daar kregen we 

eerst uitleg, en daarna gingen aan de slag. We 

gingen splitsen in 3 groepen. 

 

Mijn groepje ging als eerst naar de rookkamer 

daar hing een kaartje met DOE DE DEUR 
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DICHT!!! Dus mensen thuis doe de deur dicht!! 

En daarna kregen we een VR bril op, toen 

zagen we hoe het er uit zag als je brandweer 

was. Daarna ging we kijken hoe de 

brandweerwagen in elkaar zat. En daarna 

kregen we uitleg hoe brand werkt.  

 

En daarna gingen we weer naar school…..maar 

wel met de brandweerwagen 

natuurlijk!!Iedereen keek naar ons. De dag was 

super leuk!! 

De groeten van Roos Pollaert (groep 7) 

 

Een enquête over gezondheid door 

de GGD (herinnering) 

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. 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben 

intussen de vragenlijst in de klas ingevuld.  

De ouders van de kinderen van groep 1 tot en 

met 5 is gevraagd de lijst (thuis) in te vullen.  

De vragenlijst staat nog enige weken open, 

omdat er nog maar een klein aantal reacties 

van ouders zijn geweest. 

Om de vragenlijst in te vullen gaat u naar 

www.ggdhvb.nl/GS. Klik vervolgens op de tekst 

"Naar de vragenlijst Gezonde School voor 

ouderen van kinderen in groep 1 t/m 5".  

Wij vragen u de vragenlijst in te vullen 

vóór 16 november. 

Meer informatie over de Gezonde school vindt u 

op www.gezondeschool.nl 

 

 

Gezinsviering Loon op Zand 
(tekst aangeleverd door de parochie) 

 

Zaterdag 7 oktober 2017 om 19.00 uur 

Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand. 

Het thema voor de viering is:  

“Hou je lampje brandend”. 

 

In deze gezinsviering vertelt Jezus een verhaal 

over slimme en domme bruidsmeisjes met een 

olie lampje. De domme meisjes hadden niet 

voldoende olie om hun lampje brandende te 

houden. Daarom konden ze de bruidegom niet 

begeleiden. Waarom vertelt Jezus dit verhaal?   

Zo legt Hij ons de hemel uit. De hemel is er 

voor iedereen. Het is de plaats waar we later 

voor altijd heel gelukkig zijn, dicht bij God. Jij 

kan daar ook komen, door hier op aarde te 

leven als een vriend van Jezus: door te delen, 

geen ruzie te maken, door een lichtje voor 

andere kinderen te zijn.   

Wil je graag meehelpen in de kerk? Om tijdens 

deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, 

de altaartafel klaarmaken of zingen? Dat kan? 

Ook als je maar een klein stukje wil lezen. 

Stuur voor 6 november a.s. een mailtje met: Je 

naam en taak erop naar: 

annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in 

Loon op Zand)  

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken 

thuis krijgt. We maken er met jouw hulp een 

fijne viering van? 

 

 

http://www.ggdhvb.nl/GS
http://www.gezondeschool.nl/
mailto:annie.van.kuijk@ziggo.nl
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Zing je mee? 
Kidsclub St. Janneke van de Parochie 

Heilige Willibrord in Loon op Zand. 

 

Houd je van zingen en knutselen? Doe dan mee 

in onze kidsclub! 

Het kinderkoor bestaat al lang, maar we 

kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. 

We zingen tijdens de gezinsvieringen en 

natuurlijke de speciale vieringen  

zoals Kerstmis, Palmpasen en De 1e H. 

Communie. 

De repetitie vindt plaats om de week op 

donderdagavond van 18.30 tot 19.15 uur. 

Naast het zingen wordt er ook tijd gemaakt om 

gezellig samen te knutselen! 

Er zijn verder geen kosten aan verbonden. 

Zie verder ook de bijlage! 

 

Alle kinderen die mee willen zingen en 

knutselen zijn welkom!! 

Ik hoop je gauw te zien!! 

Je kunt je aanmelden bij: 

Anita Perry; Telnr. 06-13482148 

e-mail: anitaperry1970@gmail.com 

Geef bij de aanmelding je naam en leeftijd op. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

mailto:anitaperry1970@gmail.com

