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Kalender 
 Vr 6-4 kinderboerderij gr 1/2a  

 Wo 11-4 kinderboerderij gr 1/2b  

 Vr 13-4: schoolviering voor 1-2c en 5B 

 Di 17-4 en wo 18-4: Eindtoets gr. 8 

 Do 19-4  uitvoering muziekproject groepen 

5 en 6 in de Wetering, 18.30 uur 

 Vr. 20-4: sportdag / Koningsdag 

 23-4 t/m 4-5: meivakantie 

 Vanaf 7-5: hoofdluiscontrole 

 Ma 7-5: OR vergadering  

 Di 8-5: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 10 en 11 mei: Hemelvaartvakantie 

 14-5 t/m 17-5; avondvierdaagse 

 Di 15-5: verkeersdag voor de kleuters  

 Ma 21-5: Pinkstervakantie 

 Di 22-5 t/m 25-5: kamp groep 8 

 Di 22-5 t/m vr. 1-6 Cito toetsweken. 

 Do 24-5: Takkenhoedjes groep ½ a 

 Vr 25-5: Takkenhoedjes groep ½ b 

 Di 29-5: Takkenhoedjes groep ½ c 

 Wo 6-6: alle kinderen vrij (studiedag) 

 Do 7-6: bezoek Textielmuseum gr. 5a en 5b  

 Ma 11-6: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Di 12-6: Zandgebak groep 3 

 Di 12-6: Zandspoor groep 5 b 

 Wo 13-6: Dassenwerk groep 7 

 Wo 13-6: MR vergadering 

 Do 14-6: Zandspoor groep 5 a 

 Ma 18-6; OR vergadering 

 Wo 20-6: algemene info avond schooljaar 

2018-2019 

 Do 21-6: bezoek Textielmuseum groep 6 

 Vr 22-6: 2e rapport 

 Ma 25 en wo 27-6: ouderavond / 

rapportgesprekken 

 Wo 4-7: kinderen bezoeken nieuwe groep / 

leerkracht 

 Wo 4-7: afscheidsavond voor kinderen en 

ouders groep 8 

 Do 5-7: groepsuitjes voor gr. 1 t/m 7 

 Vr 6-7: 12.00 start zomervakantie 

 

Sportdag op vrijdag 20 april 2018 
Op vrijdag 20 april worden op onze school de 

koningsspelen (sportdag) gehouden.  

Groep 1-2-3. 

We nemen om 9.30 uur de aftrap met een lied 

en dansje.  Vanaf 9.45 uur gaan we diverse 

spelletjes spelen. Voor het begeleiden van deze 

spelletjes zoeken we voor groep 1-2 en groep 3 

hulp van ouders, opa’s of oma’s. U kunt 

hiervoor intekenen bij de eigen klas op de gang.  

Het is belangrijk dat de kinderen makkelijke 

kleding aan hebben. Het zou leuk zijn als deze 

kleding een ‘Koningstintje’ heeft. De 

schooltijden veranderen deze dag niet. 

Kinderen nemen gewoon fruit en drinken mee.  

Koningsspelen groep 4 t/m 8 

Op vrijdag 20 april worden in de ochtend de 

koningsspelen gehouden, waarbij ze op 

verschillende locaties gaan sporten. De 

kinderen mogen in sportieve kleding naar 

school komen. Het zou leuk zijn als deze 

kleding een ‘Koningstintje’ heeft. 

De schooltijden veranderen deze dag niet. 's 

Middags  volgen de groepen 5 t/m 8 een eigen 

programma. De kinderen mogen een eigen 

bidon/flesje meenemen met water. Voor een 

tussendoortje wordt gezorgd.   

Avondvierdaagse 2018 
Dit jaar vindt de Loonse avondvierdaagse plaats 

van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei. 

Ook nu is het mogelijk om via de school in te 

schrijven. Dat houdt in dat je het 

inschrijfformulier in de klas in kunt leveren, op 

de eerste wandeldag de stempelkaart via de 

leerkracht ontvangt en op de laatste wandeldag 

je medaille bij de Blokkendoos-kraam voor de 

Wetering op kunt halen. 

Deze week worden de inschrijfformulieren en 

begeleidende brieven aan de oudste kinderen 

van ieder gezin meegegeven. Tot en met 

woensdag 9 mei kunnen deze op school 

ingeleverd worden. Zorg ervoor dat deze 

volledig en juist zijn ingevuld (met name het 

medaillenummer) en met gepast geld in een 

gesloten envelop worden gedaan. 

We hopen dat er weer veel inschrijvingen 

komen en wensen iedereen alvast veel 

wandelplezier toe. 

 

Muzieklessen bij de BSO! 
(Ook toegankelijk voor kinderen die niet op de 

BSO zitten) Zie bijlage! 
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Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  

Meld uw kind aan voor blok 5 van 

Muzieklessen bij de BSO!  

Muziek bij de BSO zit er alweer bijna op dit 

schooljaar. Nog 1 blok te gaan. Afgelopen blok 

hebben de leerlingen onder de enthousiaste 

leiding van muziekdocente Beppie Schalken 

dierenmuziek gemaakt en Canon gezongen. In 

een echt concert lieten ze zien wat ze allemaal 

geleerd hadden.  

Op maandag 7 mei 2018 

aanstaande gaat het laatste 

blok, blok 5, van start (weer 5 

lessen op maandag –7, 14 en 

28 mei en 4 en 11 juni - 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). In Blok 5 

passeren diverse muziekinstrumenten de 

groepen. Instrumenten worden voorgesteld en 

voorgespeeld en de leerlingen mogen ze 

uitproberen.  

Interesse?  

Zin om mee uit te proberen? Lees dan de 

aanmeldingsbrief door. Deze brief is bij de 

nieuwsbrief gevoegd en 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) 

Brugklas Survival training  

Spannend! Binnenkort ga je naar de brugklas. 

Hoe maak je nieuwe vrienden? Wat zal er gaan 

gebeuren? Dat gesjouw met al die boeken. Hoe 

kan ik de weg vinden in het nieuwe gebouw? Wat 

als er iemand vervelend doet? Maak jij je hier 

ook druk over? Doe dan mee aan de brugklas 

survival training.  

Daar leer je: 

 Stevig in je schoenen te staan. 

 Hoe je nieuwe vrienden kunt maken. 

 Positief over jezelf leert denken. 

 Met meer zelfvertrouwen naar de 

middelbare school gaan. 

 

We doen dat door met elkaar te praten, 

oefeningen te doen en elkaar tips te geven. Op 

deze manier helpt de training om met plezier 

naar de 1e klas te gaan. 

Wanneer:  

 eerste bijeenkomst maandag 18 juni 

15:30 – 17:00 

 tweede bijeenkomst maandag 13 

augustus 9.30 -12.30 

 derde bijeenkomst dinsdag 14 augustus 

9.30 – 12.30  

 terugkombijeenkomst datum nader te 

bepalen 19.00 – 20.30   

Ouderbijeenkomst: 

 maandag 18 juni  19.00 – 21.00   

Waar: 

Dienstencentrum De Rode Loper, Paulus 

Potterplein 42 Kaatsheuvel  

Kosten: 

Voor u en uw kind zijn er geen kosten aan 

verbonden. 

Opgeven: 

Wil je graag meedoen, meldt je dan aan bij  

suzanmutsaers@juvans.nl  

In de mail schrijf je je naam, adresgegevens, 

telefoonnummer, geboortedatum en naam van 

de school. Er wordt dan contact met jullie 

opgenomen om een kennismakinggesprek te 

plannen. In dit gesprek maken we kennis, geven 

we informatie over de training en kun je al je 

vragen stellen. (zie bijlage) 

Vakanties 2018-2019  
Het vakantierooster is grotendeels bekend:  

Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 

Kerstvakantie: 24 dec. t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 

Hemelvaart: 30 en 31 mei 

Pinksteren: maandag 10 juni 

Zomervakantie: 8 juli t/m 18 augustus  

 

De overige losse vrije dagen of vrije middagen 

krijgt u zo snel mogelijk via deze nieuwsbrief. 

 
Kledinginzameling morgen, vrijdag 

13 april:  
Morgenochtend kunt u gebruikte kleding en 

schoenen weer voor de school aan straat 

(Ecliptica) zetten in een goed gesloten plastic 

zak. De opbrengst gebruikt de ouderraad weer 

voor de kinderen. 

http://www.sophiasvereeniging.nl/
mailto:0416-363235%20/%20bernadette_essers@hotmail.com
mailto:0416-363235%20/%20bernadette_essers@hotmail.com
mailto:suzanmutsaers@juvans.nl
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Nieuws uit de groep. 
Groep 7. 

Alle leerlingen uit groep 7 zijn in een keer 

geslaagd voor het theoriegedeelte van het 

verkeersexamen van VVN.  

De fietscontrole voor alle kinderen van groep 7 

is aanstaande maandag 16 april. De fiets moet 

in orde zijn vóór het praktisch verkeersexamen 

op woensdag 23 mei. 

Paasvoetbal voor de meisjes en de 
jongens 
Hoi wij zijn Tess en Tirzah van groep 8, en wij 

gaan jullie iets vertellen over schoolvoetbal. 

Voor groep 8 en 7 (de meisjes) hadden we twee 

teams Blokkendoos 1 en Blokkendoos 2. 

Wij waren Blokkendoos 1. Groep 7 was 

Blokkendoos 2. 

De sfeer was superleuk en superfijn. Wij 

hadden 2 wedstrijden gewonnen 1 gelijk 

gespeeld en 3 verloren. Toen we verloren was 

het nog steeds heel gezellig . We hebben 3 

doelpunten gemaakt. We werden uiteindelijk 4e  

en het was nog heel leuk.  Onze coaches waren 

Marleen, Jean-Max en Maarten. Hen willen wij 

heel graag bedanken voor hun inzet.  

Groetjes Tirzah en Tess!!!!! 

 

 
 
 

 

 

Hoi allemaal. Wij zijn Julius, Olaf en Lars en wij 

gaan jullie iets vertellen over het 

Paasvoetbaltoernooi. 

Groep 8 en groep 7 deden samen mee. De 

eerste wedstrijd hadden we met 1-0 gewonnen 

tegen De Vaert. Julius had gescoord. De tweede 

wedstrijd was tegen De Lage Weijkens 2. Dat 

was 1-1 geworden. Toen had Noumoukè 

gescoord, en van De Lage Weijkens had Milan 

gescoord. De derde wedstrijd was tegen De 

Touwladder 2, Daar hadden we met 3-0 van 

gewonnen, waarbij Tim, Julius en Lars 

scoorden. Daarna moesten we de halve finale 

spelen tegen de Touwladder 1. Toen hadden we 

met 2-0 verloren. Maar toen moesten we de 

troostfinale tegen de Lage Weijkens 2 daar 

hadden we met 1-0 gewonnen en Mathijs had 

gescoord. Toen waren we 3e geworden. Namens 

ons hele team willen we Rick Mulders, Ad 

Mulders en Luc van den Noort heel erg 

bedanken voor het vrijmaken van de tijd om 

ons te komen coachen. 

Er was een goede sfeer!

  

 
 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


