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Kalender 
 Donderdagmiddag 1-2: alle kinderen vrij  

 Ma 5-2: informatieavond voor nieuwe 

ouders 19.30 uur – 21.00 uur. 

 Wo 7-2: koffie uurtje gr. 7 

 Wo-7-2: MR vergadering 

 Vr 9-2: carnavalsviering; alle kinderen ’s 

middags vrij 

 12 t/m 16 feb.: carnavalsvakantie 

 Vanaf 19-2: hoofdluiscontrole 

 Ma 19-2: oudergesprekken over o.a. Cito 

 Di 20-2: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Wo 21-2: oudergesprekken over o.a. Cito  

 Vr. 23-2: verkeersochtend voor groep 7-8  

 Maandagmiddag 26-2: alle kinderen vrij  

 Wo 28-2: open dag 8.30 u.-12.15 u. 

 Ma 5-3: OR vergadering 

 Wo 7-3: alle kinderen vrij (studiedag) 

 Vr. 16-3: schoolviering groep 1-2A en 5A 

 Ma 19-3: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Wo 28-3: grote Rekendag voor alle groepen 

 Wo 28-3: MR vergadering 

 Do 29-3: Paasviering voor alle groepen 

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

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

 Wo 18-4: ouderinformatieavond over 

formatie volgend schooljaar 

 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 

 Ma 21-5: Pinkstervakantie 

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

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

 Wo 6-6: alle kinderen vrij (studiedag) 

 Ma 11-6: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Wo 13-6: MR vergadering 

 Ma 18-6; OR vergadering 

 Wo 20-6: algemene info avond schooljaar 

2018-2019 

 

 

 
 

 

Stand van zaken continu rooster. 
Een aantal ouders hebben de afgelopen dagen 

gereageerd op de brief van school over het 3 

daags continu rooster. Reacties per mail, 

mondelinge reacties bij mij en twee 

aanmeldingen om op dinsdag en donderdag te 

komen helpen. Er is een poging gedaan door 

een ouder om het als groep samen te regelen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

De meeste reacties zijn te horen op het 

schoolplein van teleurgestelde of zelfs boze 

ouders.   

Als we het overblijven met meer 

beroepskrachten willen regelen, dan zal het 

overblijven een heel stuk duurder gaan worden. 

Die keuze hebben we in het voorstel niet 

gemaakt. 

Tot vandaag, donderdag 1 februari, zijn de 

getallen als volgt:  

Maandag: 3/4 ouders + beroepskracht KMB 

Dinsdag:  6/7 ouders + beroepskracht KMB 

Donderdag: 4/5 ouders + beroepskracht KMB 

Aanstaande woensdag 7 februari zal de 

medezeggenschapsraad zich uitspreken of zij 

het verantwoord vinden om volgend schooljaar 

het 3 daags continu rooster in te voeren. 

 
Géén vervanging voor zieke 

leerkracht: klas wordt verdeeld! 
Morgenochtend, vrijdag 2 februari, hebben we 

geen vervanging voor de zieke juf Susan. Alle 

mogelijkheden die we hebben zijn bekeken en 

we kunnen nu helaas niet meer anders. 

We moeten in de ochtend groep 7 gaan 

verdelen over 8 andere groepen. Juf Anke van 

groep 7 heeft de kinderen vanmorgen hierop 

voorbereid. Juf Anke is morgenmiddag wel 

beschikbaar om te vervangen in groep 7. 

Door de landelijke griep golf en het structureel 

te kort aan leerkrachten en vervangers in 

Nederland, zal het verdelen van groepen de 

komende tijd meer kunnen gaan voor komen. 

We vinden dit vervelend, maar het is helaas wel 

de realiteit. 
Op de site lerarentekortisnu.nl kunt u per dag zien 

hoeveel kinderen in Nederland niet of anders 

onderwijs krijgen. 

 
 

http://lerarentekortisnu.nl/
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Ouder tevredenheidsvragenlijst. 
Tot vandaag hebben 34 ouders de vragenlijst 

ingevuld. Hiervoor heel hartelijk dank. 

We zitten nu op 20% van de gezinnen (ouders) 

die hun mening kenbaar gemaakt hebben. 

Heeft u komende dagen nog tijd, dan vinden we 

het fijn als u de moeite wilt nemen om de 

vragenlijst nog in te vullen.  

We sluiten de vragenlijst ná de 

carnavalsvakantie. (19 februari) 

 
Rectificatie info oudergesprekken. 
In de mail die ik u gestuurd heb over de 

inschrijving voor de komende oudergesprekken 

heb ik twee slordige fouten gemaakt.  

Mijn excuses hiervoor. 

Uiteraard zijn de gespreken in februari en de 

kinderen krijgen hun Cito uitslagen én de 

ingevulde zelf reflectievragenlijst mee in de 

nieuwe rapportmap. (groep 3 t/m 8) 

 

Mocht u die rapportmap nog thuis hebben 

liggen, dan is het verzoek om die morgen of 

maandag bij de leerkracht af te geven. 

 

Voorleeswedstrijd. 
Aanstaande woensdag 7 februari zal Gitte 

Merkx uit groep 8 de Blokkendoos 

vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke 

voorleeswedstrijd in het Klavier in Kaatsheuvel. 

Gitte heeft de afgelopen flink geoefend in de 

aula met microfoon, zodat zij haar verhaal over 

Kruimeltje mooi kan laten horen voor het 

publiek.  

Groep 8 gaat mee naar Kaatsheuvel om haar 

aan te moedigen.  

We wensen Gitte heel veel succes! 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Informatie avond en open dag! 
Aanstaande maandagavond 5 februari 

organiseren we een informatie avond voor 

ouders die een school zoeken voor hun kind.  

 

Woensdagochtend 28 februari hebben we 

opendag, waarop ouders met hun peuter in 

alle groepen kunnen komen kijken en meedoen. 

 

U kunt het aanmeldingsformulier op de site van 

de school vinden of een exemplaar even 

ophalen bij ondergetekende. Een volledig 

ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier  

kunt u afgeven op school of per mail sturen 

naar directieblokkendoos@leerrijk.nl 

Dank u wel voor uw medewerking. 

 
 
Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

mailto:directieblokkendoos@leerrijk.nl

