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Kalender 
 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 

 

Volgende week woensdag 7 maart 
zijn alle kinderen vrij in verband 

met een studiedag van het team. 
 

Parkeren bij de school. 
Het buurt preventie team (BPT) heeft in 

samenwerking met beide basisscholen in 

december en januari een onderzoekje gedaan 

naar de parkeerdruk rond beide basisscholen. 

Door te tellen hoeveel parkeerplekken er zijn, 

hoeveel er gebruikt worden en hoeveel auto’s 

er staan bij het halen en brengen van kinderen, 

is er wat meer zicht gekomen op de 

verkeersituaties bij beide scholen. 

Het BPT heeft naar aanleiding van deze telling 

enkele conclusies getrokken: 

1. De drukte rond de school is in totaal 

ongeveer 15 minuten per ochtend of 

middag. Het is dus een echt een 

piekdrukte.  

2. Kinderen kijken heel goed uit bij het 

oversteken. 

3. Er wordt zachtjes gereden als het druk is 

met geparkeerde auto’s (Ecliptica). Dat 

maakt het voor de kinderen die fietsen 

en oversteken weer veiliger! 

4. Er zijn op zich genoeg parkeerplekken, 

maar die worden niet allemaal gebruikt. 

Dat is zowel bij de Vlinderboom als op 

de parkeerplaats op de hoek Ecliptica en 

Delphinus. 

5. De Kiss and Ride zone (naast het 

skatebaantje) wordt vooral gebruikt voor 

lang parkeren (kinderen in de school 

brengen). Deze zone is bedoeld voor 

stoppen, kort afscheid nemen en weer 

doorrijden. 

6. Het uitzicht voor kinderen en fietsers 

wordt op een aantal plaatsen flink 

belemmerd door verkeerd geparkeerde 

auto’s (auto’s die op de hoek staan en 

op de stoep waardoor er geen zicht meer 

op de straat is. 

7. Het zijn bijna altijd dezelfde auto’s die 

op een gevaarlijke (verkeerde) plek 

geparkeerd staan.  

8. Een aantal kinderen stapt uit de auto 

aan de kant waar het verkeer langs 

komt. Veiliger is het om aan de 

stoepkant uit te stappen.  

 

In de weken rond Pinksteren gaan we tijdens de 

verschillende verkeersochtenden van de 

groepen 1-2, 3-4 en 5-6 ook aandacht besteden 

aan de verkeersveiligheid rond de school. 

Wordt dus vervolgd. 

 
Stichting Muziekopleiding Loon op 

Zand     Basisscholenproject 2018 
 

Samen muziek 

maken is leuk. Maar 

vaak krijgen 

kinderen niet de 

gelegenheid om 

eens te proberen 

hoe het is. In de 

maand april kunnen 

de kinderen van groep 5 en groep 6 onder 



 
Nieuwsbrief van 1 maart 2018, nummer 15 

 

begeleiding van docenten van de Stichting 

Muziekopleiding Loon op Zand enkele lessen 

volgen op een muziekinstrument. De leerlingen 

van groep 5 gaan met slagwerk aan de slag en 

groep 6 krijgt les op een blaasinstrument. We 

willen hiermee bereiken dat hun interesse voor 

muziek maken wordt gewekt wat daarmee een 

inspiratiebron kan zijn voor hun eigen creatieve 

ontwikkeling.  

Op 29 maart krijgen de kinderen van groep 5 

en 6 een introductieles op school, waarbij groep 

5 kennis kan maken met allerlei soorten 

slagwerkinstrumenten en groep 6 verschillende 

blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De 

kinderen van groep 6 mogen op 29 maart hun 

voorkeur opgeven voor een bepaald 

blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen 

aan de muzieklessen.  

De muzieklessen vinden plaats in de Wetering 

op 5 – 12 en 19 april, de kinderen gaan onder 

begeleiding van hun eigen leerkracht naar de 

Wetering, net zoals u gewend bent bij de 

gymlessen. 

Door het grote aantal deelnemende kinderen 

(alle 3 de basisscholen uit Loon op Zand doen 

dit jaar weer mee aan het project) krijgen de 

kinderen van groep 6 het blaasinstrument niet 

in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de 

instrumenten bij de muzieklessen onder alle 

deelnemende kinderen. 

Op 19 april wordt ook het afsluitende concert 

gegeven in de Wetering waarin de kinderen op 

hun instrument een actieve rol gaan spelen. Het 

concert begint om  

18.30 uur en de entree is gratis. Noteert u de 

datum alvast in uw agenda? 

Wij hopen ook u en uw familie (ook opa’s en 

oma’s) te mogen ontmoeten tijdens dit concert.  

De uitnodiging voor het afsluitende concert 

volgt begin april. 

 

Brugklas Survival training 
Spannend! Over enkele maanden 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 voor de vakantie 

15:30 – 17:00 

 tweede bijeenkomst laatste week 

zomervakantie 9.00-12.00 

 derde bijeenkomst laatste week 

zomervakantie 9.00 – 12.00  

 terugkombijeenkomst datum nader te 

bepalen 19.00 – 20.30   

Ouderbijeenkomst: 

   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. 

Nieuwe Stagiaires 
De nieuwe stagiaires stellen zich de komende tijd 
aan u voor. 

Lindsey, groep 1-2 B bij juf Melanie 

“Mijn naam is Lindsey Dekkers, ik kom uit 

Sprang Capelle.  

mailto:suzanmutsaers@juvans.nl
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Ik ben 24 jaar oud en naast mijn studie werk ik 

bij een bloemisterij. Ik ben een laatstejaars 

deeltijd student op de Pabo in Tilburg. Ik ben 

iedere dinsdag in groep 1/2 B en soms ook op 

andere dagen. Ik ben er tot het eind van het 

schooljaar en zal in groep 1/2 B afstuderen. Dit 

houdt ook in dat ik 2 weken de klas 'overneem' 

en aanwezig zal zijn bij oudergesprekken (met 

uw toestemming)”.  

Seyma, groep 5a bij juf Corine en meneer Bert 

 

Ik ben Seyma Pak, 22 

jaar oud en ik woon in 

Waalwijk. Thuis leef ik 

met mijn ouders en 

mijn broertje. Ik werk 

bij de Gamma. Mijn 

hobby’s zijn winkelen, 

muziek luisteren, 

lezen en skeeleren. In 

Tilburg op het Fontys 

volg ik de opleiding 

Pabo, het vierde en 

laatste jaar. Op de 

Blokkendoos loop ik stage in groep 5A, wat ik 

met alle plezier doe. Ik ben de komende tijd te 

vinden in een hele leuke en lieve klas. 

 

Kennis maken met Atletiek voor 
basisschool kinderen! 
Atletiek wordt gezien als de moeder van alle 

sporten.   

Atletiek bestaat uit ruim tien verschillende 

onderdelen, zoals verspringen, hoogspringen, 

kogelstoten, speerwerpen en hordenlopen. 

Doordat atletiek uit zoveel verschillende 

onderdelen bestaat is er altijd wel een 

onderdeel dat je leuk vindt. Bij atletiek ben je 

een individuele sporter, maar lever je je 

prestaties wel in groepsverband. Iedereen sport 

dus op zijn of haar eigen niveau waardoor je 

altijd met plezier bezig bent.  

ACW’66 is zo’n atletiekvereniging waar je onder 

begeleiding van gediplomeerde trainers/sters 

op een ontspannen manier kunt kennis maken 

met spel en sport. Wedstrijden worden er volop 

georganiseerd in deze regio, maar ook door 

heel Nederland en zelfs in het buitenland!  

Tijdens de kennismakingsdagen zullen we je 

alles vertellen over de mogelijkheden bij onze 

vereniging. 

De kennismakingstrainingen zijn 

voor de basis scholen van de 

gemeente Loon op Zand en 

Waalwijk op 

maandagavonden: 26 maart, 

9 april en 16 april van 18:30 

uur tot 19:30 uur.  

Je vindt de atletiekbaan aan de Olympiaweg 10, 

achter de nieuwe sporthal de Zeine. Wil je meer 

weten of opgeven, dan kun je bellen met Truus 

Joosten, tel: 0416-278230 of 

gt.joosten@home.nl 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


