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Kalender 
 Ma 4-9: Schoolfotograaf   

 Ma 4-9: OR vergadering 

 Wo 6-9: info avond groep 3 

 Ma 11-9: info avond groep 7 

 Di 12-9: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD 

 Di 12-9: info avond groep 4  

 Wo 13-9: info avond groep 5A + 5B 

 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 

 Ma 28-11: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Wo 29-11: koffie uurtje gr. 5 

 Wo 30-11: 11.00 u. koffie uurtje gr. 4A+4B 

 Dinsdagmiddag  5-12: alle kinderen vrij 

op i.v.m. studiemiddag 

 Wo 6-12: school begint om 9.30 uur 

 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. 4 

 

Schoolkalender en schoolgids 
Deze week hebben alle oudste kinderen van het 

gezin een schoolkalender mee naar huis 

gekregen. Hierin vindt u praktische zaken zoals 

de schooltijden, het gymrooster, de 

groepsverdeling. 

Regelingen en afspraken staan in onze 

schoolgids vermeld. 

De schoolgids staat op onze website 

www.bsdeblokkendoos.nl  

Natuurlijk kunt u de schoolgids ook op papier 

krijgen als u dat wenst. U kunt er een vragen 

aan de conciërge (meneer André) of aan de 

directeur van de school (meneer Nick). 

 

Onze methode Kwink voor sociaal-
emotioneel leren  
Is uw kind weer met plezier naar school 

gegaan? Wij hopen het. Wij doen er in ieder 

geval alles aan om uw kind een zo leuk 

mogelijke en sociaal veilige groep te bieden. 

Want als uw kind lekker in zijn vel zit, zal het 

ook beter presteren. In alle opzichten! 

 

Zo’n leuke groep is er niet zomaar. Daar 

moeten de kinderen, de leerkrachten en 

iedereen die bij de school betrokken is echt hun 

best voor doen. Via de methode Kwink voor 

sociaal-emotioneel leren werken we aan die 

leuke leer- en leefomgeving. Tot de 

herfstvakantie doen we de volgende lessen met 

kinderen. 

 

Les 1: Ik weet wie ik ben en dat ik dit jaar kan 

groeien (besef van jezelf) 

Les 2: Ik ken onze afspraken (keuzes maken) 

Les 3: Ik respecteer de ruimte van een ander 

(besef van de ander) 

Les 4: Ik durf te zeggen wat ik vind 

(zelfmanagement) 

Les 5: Ik weet wat ik moet doen als ik boos ben 

(zelfmanagement) 

 

Ook u kunt meewerken aan de ontwikkeling van 

de sociaal-emotionele vaardigheden. Dat kan 

onder andere met de Koelkastposter voor thuis. 

Daar staan doe-activiteiten, 

gespreksonderwerpen 

en emoties op die bij deze eerste vijf lessen 

horen. Zo bent u thuis ook aan het ‘Kwinken’! U 

vindt de nieuwste Koelkastposter op 

www.kwinkopschool.nl/koelkastposter. 
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Wilt u nog extra tips voor thuis? Bekijk dan het 

Kwink magazine op 

www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. In dit 

magazine vindt u ook het lesoverzicht. 

 
Op de komende groeps- infoavonden vertelt de 

leerkracht er nog over en kunt u natuurlijk 

meer zien en de nodige vragen stellen. 

We hopen heel veel ouders tijdens de 

verschillen groeps-infoavonden te mogen 

begroeten. 

 
De schoolfotograaf. 
Kiek schoolfoto verzorgt aanstaande maandag 

4 september weer de schoolfotografie. Dit jaar 

worden er 2 opnames gemaakt van de kinderen 

op een grijze achtergrond. U heeft dit jaar dus 

keuze uit verschillende opnames! Door de 

achtergrondkleur adviseren wij om de kinderen 

lekker fleurige kleding aan te geven. Bij zwart 

en wit is het contrast te groot en fleurig geeft 

het beste resultaat. Voor de meisjes met lange 

haren: vlechten en speldjes zijn top, maar dan 

wel liefst aan de zijkant, anders is het niet 

zichtbaar op de foto’s! 

De groepsfoto wordt dit jaar geheel anders. Er 

komt een panoramafoto, waarbij de kinderen in 

groepjes van 2, 3 of 4 gefotografeerd worden. 

Later worden die groepjes samengevoegd tot 

één langwerpige foto. Zie voorbeeld hieronder!

 

Om 13.00 uur maken we een foto van alle 

kinderen van de school. Deze canvasfoto komt 

weer in de aula te hangen. 

 

Vanaf ±15.00 uur kunt u foto’s laten maken 

van kinderen die nog niet op school zitten en/of 

van het hele gezin. Er staat een 

nummerautomaat om te bepalen wie wanneer 

aan de beurt is. De foto’s worden gemaakt in 

het lege lokaal tegenover groep 3. Twee ouders 

van de ouderraad zullen er mede op toezien dat 

de dag goed verloopt. 

 

 

Dit jaar krijgen de kinderen via school een 

inlogkaart mee en géén pakketje foto’s zoals 

afgelopen jaar. U kunt op de website van Kiek-

schoolfoto bestellen wat u wilt: een 

voordeelpakket voor € 10,95, de broer/zus 

foto’s voor € 8,95. Er is van alles verkrijgbaar, 

ook canvassen, downloads, losse afdrukken, 

sleutelhangers etc.  

De eerste 2 weken kunt u kiezen voor 

levering op school. U betaalt dan slechts € 0,50 

verpakkingskosten per bestelling. Ná deze 2 

weken kunt u nog steeds bestellen, maar dan 

wordt het direct naar het huisadres verstuurd. 

U betaalt dan € 2,50 verzend- en 

verpakkingskosten per bestelling. Wilt u geen 2 

weken wachten op de foto’s, kunt u natuurlijk 

altijd kiezen voor levering op uw huisadres.  

Heeft u hier vragen over, neemt u dan direct 

contact op met Kiek schoolfoto. Zij zijn 

bereikbaar via info@kiekschoolfoto.nl of via 

telefoonnummer 013-4681053. Verplichting tot 

kopen is er uiteraard niet. 

 

Uit de groep 
Voor groep 1/2b en 1/2c: 

- Maandag 28 augustus hebben de kleuters 

voor de eerste keer kleuterboeken bij de Bieb 

gehaald om in de klas te gebruiken/ voor te 

lezen. Iedere 6 weken kunnen we ze ruilen. We 

hebben daarvoor hulp nodig van 2 ouders die 

samen met een klein groepje kleuters op 

maandagmiddag naar de bieb gaan. Wie kan 

er helpen?  

Intekenen kan op de intekenlijst op het 

mededelingenbord bij de klas. 

- In de klas zijn we bezig een 

verjaardagskalender te maken. De kinderen 

kunnen zo zien wanneer ze in het jaar jarig zijn. 

Dit wordt nog duidelijker als er een foto van 

zichzelf erbij geplakt wordt.  

Graag een (pas)foto van uw kind 

meegeven. 

 

 

 

mailto:info@kiekschoolfoto.nl
https://kiekschoolfoto.nl/wp-content/uploads/2016/02/Kiek-schoolfoto-Panorama-groepsfoto-1024x342.jpg
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Skate clinics op 14 en 15 september 
Op donderdag 14 september en vrijdag 15 

september krijgen de kinderen van groep 3 t/m 

8 weer les in skaten. 

Tijdens onze 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 14 september: 

08.30-09.40 gr 7  

09.40-10.50 gr 4 

10.50-12.00 gr 5 

13.00-14.10 gr 3  

Programma op vrijdag 15 september: 

08.30-09.40 gr 8 

09.40-10.50 gr 4 

10.50-12.00 gr 5 

13.00-14.10 gr 6  

Bij regenweer wordt de clinic verplaatst naar 

een andere datum. 

 
Voorlezen voor peuters en kleuters. 
In de bijlage een flyer van de bibliotheek Loon 

op Zand. Het komende schooljaar zijn er weer 

verschillende woensdagmiddagen waarop er 

wordt voorgelezen voor de peuters en de 

kleuters. Aanmelden is niet nodig. (zie bijlage) 

 

Scouting PSG. 
In de bijlagen informatie over scouting psg uit 

Loon op Zand voor kinderen van 7 tot 11 jaar 

(de welpen) en een aparte info voor kinderen 

van 11 t/m 15 jaar (scouts). 

Daarnaast zoekt de scouting nog leiding.  

Op www.scoutingpsg.nl kunt u e.e.a. vinden. 

 

Ga LOZs gezonde leefstijl 
Ga LOZs is een gratis en leuk programma om 

aan een gezonde leefstijl en gezond gewicht te 

werken. Het is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 

11 jaar. In de bijlage meer informatie.  

 

 

Gezocht! Overblijfkrachten! 
Ons doel: 

De kinderen tussen de middag opvangen voor 

het gezamenlijk delen van de lunch en 

middagpauze binnen het pedagogische kader 

van de school en de stichting, waarbij de 

waarden en normen van school in acht worden 

genomen en aandacht is voor het individuele 

kind. 

Om deze aandacht en zorg te kunnen 

garanderen zijn wij op zoek naar vrijwilligers! 

Profiel van de vrijwilliger: 

- Kan op een positieve en vrolijke wijze 

met kinderen omgaan; 

- Kan overwicht over de groep houden en 

consequent handelen volgens het 

overblijfreglement 

- Kan goed in het team van vrijwilligers 

functioneren;  

- Kan goed communiceren met kinderen, 

ouders en onderwijzend personeel; 

 

Activiteiten:  

De vrijwilliger/-ster is gedurende de 

middagpauze verantwoordelijk voor het 

overblijven. In die tijd eten en spelen de 

kinderen. De vrijwilligster zorgt er voor dat dit 

in een ontspannen en gezellige sfeer gebeurt. 

Dit gebeurt in een team van vrijwilligers dat 

wordt aangestuurd door een pedagogisch 

medewerker van de stichting.  

 

Wij bieden: 

- Vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per 

keer 

- Eigen kinderen blijven gratis mee over 

- Vrijwilligerscontact tussen KMB en 

vrijwilliger 

- Verzekering door KMB 

-  

En niet te vergeten de dankbaarheid en 

gezelligheid van de kinderen!  

Want voor hun doen we het. En dat kunnen 

we niet zonder uw hulp! 

Bent u geïnteresseerd om overblijfkracht te 

worden? Of heeft u wellicht nog vragen? 

Stuur dan een email naar Stichting KMB, 

tso@stichting-kmb.nl of bel naar 0416278472 

en er wordt contact met u opgenomen. Alvast 

bedankt! 

mailto:tso@stichting-kmb.nl
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Gevraagd. 
Op de binnenplaats van de school staan 

terrasstoelen waar leerkrachten bij lekker 

weer vaak op zitten. Vele stoelen zijn in de loop 

van de jaren kapot gegaan. We zijn dus op zoek 

naar goede en goedkope stapelbare 

terrasstoelen. Als u ons kunt helpen dan horen 

we dat graag. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


