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Kalender 
 Ma 18-6; OR vergadering 

 Wo 20-6: algemene info avond schooljaar 

2018-2019 en kennismaking met de nieuwe 

leerkracht. 

 Do 21-6: bezoek Textielmuseum groep 6 

 Vr 22-6: 2e rapport 

 Ma 25-6 en wo 27-6: rapportgesprekken 

 Wo 4-7: kinderen bezoeken nieuwe groep / 

leerkracht (9.00 tot 10.00 u.) 

 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 

 

Algemene ouderavond woensdag 
20 juni 
We gaan de opzet van deze algemene 

ouderavond wat aanpassen. Hoe ziet de nieuwe 

opzet eruit? 

U krijgt maandag 18 juni per mail de 

groepsindeling van uw kind(eren). 

 

Wat gebeurt er wel op die avond? 

 

1. De directeur geeft toelichting op de 

gemaakte groepsindeling. 

2. U krijgt toelichting op het besluit om 

komend schooljaar nog geen continu rooster 

in te voeren. 

3. U krijgt de conclusies te horen van de 

verschillende tevredenheidspeilingen eerder 

dit schooljaar. 

4. Er wordt teruggeblikt op het huidig 

schooljaar en vooruitgeblikt op de plannen 

voor het volgend schooljaar. 

5. U kunt natuurlijk vragen stellen of 

opmerkingen maken. 

 

Na dit wat formelere stuk, kunt u informeel 

kennismaken met de leerkracht van volgend 

schooljaar. Elke leerkracht is dan in zijn klas. 

 

Natuurlijk is er voor iedereen een kopje thee of 

koffie. 

We hopen met deze aanpassing de avond zinvol 

zal zijn voor ouders en school.  

Ouders van kinderen die volgend jaar nieuw 

starten op de Blokkendoos zijn van harte 

uitgenodigd om deze avond kennis te komen 

maken met de leerkracht. 

 

 

Rapportgesprekken. 
Op maandag 25 en woensdag 27 juni zijn de 

rapportgesprekken voor de groepen 2 t/m 7. 

Vanaf maandagmorgen 18 juni kunt u op school 

dag en tijd inplannen. Voor de grote gezinnen 

en de gesprekken waar onze IB-er juf 

Stephanie bij aanwezig is, zijn de tijden vooraf 

gepland in overleg met die ouders. 

Uw kind heeft of krijgt een rapportmap. 

 

Wat is de bedoeling van deze map? 

U bewaart in deze map alle rapporten, lijsten en 

overzichten die u van school krijgt. De kinderen 

in groep 2 krijgen binnenkort deze map. De 

overige kinderen hebben deze map al bij het 

eerste rapport gekregen.  

Deze map kunt u thuis bewaren. De map 

hoeft dus niet mee terug naar school.  

 
Nieuws uit de groep. 
Schoonmaken in de kleutergroepen  

Het schooljaar loopt ten einde; de 

zomervakantie komt in zicht. Toch willen we 

nog een aantal zaken, die betrekking hebben op 

de kleutergroepen onder uw aandacht brengen.  

Het poesten van de materialen uit de 

kleutergroepen willen we op de volgende wijze 

organiseren. Op woensdag 27 juni a.s. om 

12.15 uur geven we aan alle kleuters 

materialen uit de klas mee naar huis. Thuis 

kunt u dan evt. samen met uw kleuter het 

materiaal schoonmaken en daarna mee terug 

naar school brengen. Al het plastic materiaal 

kan gerust in water met afwasmiddel; de 

houten materialen alleen afnemen met een 

vochtige doek. We willen op deze manier alle 

ouders/kinderen bereiken; immers alle kinderen 

hebben met de materialen gewerkt en 

gespeeld.  

Vanaf donderdag 28 juni gaan we in de 

klassen ook beginnen met het schoonmaken 

van het een en ander. Als u in de gelegenheid 

bent om te helpen, wilt u dit dan doorgeven aan 

de leerkracht van uw kind. Alle kleine beetjes 

helpen!!  

Iedereen alvast bedankt voor de hulp,  

  

De leerkracht van de kleutergroepen  
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Bezoek voor groep 7 en 8. 
 

Voor groep 8 kwam een oorlogsveteraan 

vertellen over Nederlandse vredesmissies. 

  
 
Voor groep 7 en 8 waren er dinsdagmiddag 5 

juni studenten van MBO Helicon uit Den Bosch. 

Zij gaven les over allerlei dieren, zoals een 

koningscobra, een hond, een blauwtonghagedis, 

een leguaan, een luipaardgekko en een 

schildpas. 

 

 
 
Groep 5A 
Textiel museum 

Wij waren met onze klas naar het textiel 

museum geweest. De klas moest in tweeën   

worden opgesplitst. De een kreeg een 

rondleiding en de andere groep kreeg een 

workshop om een spiegelei te maken. Je kreeg 

een heel dun draadje en een dikke oranje draad 

een dikke witte draad. Je moest voor het 

spiegelei  weven. De andere groep kreeg oude 

machines en nieuwe machines te zien. De oude 

machine ging een soort kano met blauwe  wol 

doorheen en dat maakte heel veel lawaai. De 

nieuwe machines maakte ook veel lawaai, maar 

die maakte minder lawaai dan de oude. Er was 

ook een zelf verzonnen machine. daar moest 

iemand op fietsen dat de machine ging werken. 

Toen kon je heel goed zien dat het kanootje er 

doorheen ging. 

 

  
 

Groep 5 a gaat volgende week dinsdag 19 juni 

in de ochtend naar het stukje bos aan het 

Moleneind. We gaan ontdekken wat er allemaal 

daar in de grond zit. Met schepjes en 

emmertjes gaan we op pad. Ze hebben een 

blad waar allerlei insecten/gronddiertjes op 

staan en zo gaan we eens kijken. Op school 

kunnen we ze daarna nog onder een 

microscoop bekijken. 

Groep 3 beleeft ‘Zandspoor’. 
Quinn vertelt; 

Wat we allemaal gedaan hebben: 

- Insecten zoeken 

- Kaartjes in de lucht gooien en vangen en 

er staat dan bijvoorbeeld: zoek iets 

groens.  

- We hadden een stok en die deden we in 

het zand en dan moesten we er stokken 

omheen leggen.  

 

En we hadden veel insecten gevonden. We 

hadden afgesproken dat als je de stok niet 

meer kon zien dat je dan te ver was en terug 

moest komen. We hebben ook een dennenappel 
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moeten doorgeven met onze voeten. Als laatst 

mochten we nog even vrij spelen. Het was heel 

leuk. 

 

 
 

 

 

Keuze uur. 
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn druk in 

de weer met allerlei ‘technieken om het keuze 

uur weer leerzaam te laten verlopen. 

Morgenmiddag de laatste keer dit schooljaar! 

Hieronder een 4-tal voorbeelden.  

Ouders, hartelijk dank voor uw geweldige inzet! 

 

 

 

 
Mozaïek 

 

 
solderen 

 

 
Boetseren met klei 

 

 
weven 
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Schooljaar 2018 - 2019: Meer 

Muziek bij de  BSO  

Ook toegankelijk voor kinderen die niet op de 

BSO zitten. 

Ook in schooljaar 

2018/2019 wordt er weer 

muziek gemaakt bij de BSO 

van de Blokkendoos. 

Docent is Beppie Schalken en er zijn weer 5 

blokken van 5 lessen op maandag na school. De 

lessen beginnen op maandag 3 september. 

Een blok van 5 lessen kost € 

25,-. Als je meteen voor het 

hele jaar opgeeft, betaal je € 

112,50.  

De blokken beginnen op:   

Blok 1: 3 september 2018, Blok 2: 22 oktober 

2018, Blok 3: 14 januari 2019, Blok 4: 11 

maart 2019, Blok 5: 6 mei 2019 

Meer weten: lees dan de brief bij deze 

Nieuwsbrief of mail naar 

bernadette_essers@hotmail.com  

 

De vakantiebieb. 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden 

kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 

geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 

zomer voorkomt een terugval van het AVI‐
niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen 

om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt 

e‐books voor   het hele gezin. De app is te 

downloaden in de App Store en Google Play 

Store en is een zomercadeautje van de 

Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. 

Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel 

uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 

e‐books.  

Om het lezen deze vakantie extra leuk te 

maken voor uw kinderen, maken ze kans op 

een iPad mini door uit te leggen wat hun 

favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en 

waarom. Informatie over deelname en 

spelvoorwaarden vindt u op 

www.vakantiebieb.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

http://www.vakantiebieb.nl/

