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Kalender 
 Vr 24-11: schoolviering gr. 7+gr. 1-2B 

 Di 28-11: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Wo 29-11: 11.00 uur koffie uurtje gr. 

5A+5B 

 Dinsdagmiddag  5-12: alle kinderen vrij 

op i.v.m. studiemiddag 

 Wo 6-12: school begint om 9.30 uur 

 Wo 6-12: 11.00 uur koffie uurtje gr. 4 

 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 22-12: 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 

 Ma 22-1: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Ma 22-1: OR vergadering 

 Wo 24-1: koffie uurtje gr. 6  

 Wo 7-2: koffie uurtje gr. 7 

  

 
 

Sinterklaas op de Blokkendoos 

Dit jaar komt Sinterklaas met zijn Pieten op 

maandag 4 december op bezoek op onze 

school. 

Wij verwelkomen hem met alle kinderen bij de 

oversteekplaats en bij de hoofdingang. De 

kinderen van groep 7 en 8 mogen aan de 

overkant van de weg  gaan staan, zodat de 

jongere kinderen de Sint goed kunnen zien. De 

Sint zal dan alle kinderen toespreken in de aula 

en vervolgens de groepen 1 t/m 4 bezoeken. 

De overige groepen zullen op dinsdag 5 

december Sinterklaas vieren met surprises. De 

surprises nemen ze maandag 4 december mee 

naar school, en zetten deze in de aula. Iedereen 

mag ze daar bekijken. 

De kinderen mogen hun schoen zetten op 

woensdag 29 november. 

de Sinterklaaswerkgroep. 

 

 

Meld uw kind aan voor blok 3 van 

Muzieklessen bij de BSO! 

Op 11 september zijn de lessen Muziek bij de 

BSO (op basisschool De 

Blokkendoos), georganiseerd 

door de Stichting 

Muziekopleiding Loon op Zand, 

weer gestart.  Onder de 

bezielende leiding van muziekdocente Beppie 

Schalken hebben leerlingen uit groep 1 t/m 3 

en uit groep 4 t/m 7 in het tweede Blok van de 

Muzieklessen Blok (dat liep tot en met 20 

november jl) een muzikaal feestmaal bereid. Ze 

hebben er van geNOTEN.  

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

Op maandag 8 januari 2018 

aanstaande gaat blok 3 van start 

(weer 5 lessen op maandag. 

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). Het thema van blok 3 is: 

WinterCarnaval. Dat wordt cool feesten dus!! 

Interesse?  

Ook meefeesten? Lees dan de aanmeldingsbrief 

door. Deze brief 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) 

Autisme en de feestdagen. 

Op woensdag 29 november spreekt Greet 

van den Berg www.stichtingruth.nli in het 

Autismecafé in Waalwijk.  

(zie ook de bijlage).  

Tijdens deze avond gaat Greet in op vragen 

van u en vertelt zij over haar ervaringen uit 

haar praktijk op het gebied van Autisme. In 

het bijzonder richt zij zich op hoe Autisten 

de feestdagen ervaren en geeft handvatten 

om voor eenieder de feestdagen prettig te 

laten verlopen. Deze avond is toegankelijk 

voor ouders en familie van kinderen met 

autisme, belangstellenden en 

hulpverleners. Ook voor jongeren en 

 

http://www.sophiasvereeniging.nl/
mailto:0416-363235%20/%20bernadette_essers@hotmail.com
mailto:0416-363235%20/%20bernadette_essers@hotmail.com
http://www.stichtingruth.nli/
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volwassenen met een autisme spectrum 

stoornis, die vragen hebben over dit 

onderwerp. U bent allemaal van harte 

welkom, wij hopen wederom op een grote 

opkomst! 

Bij vragen kunt u via 

waalwijk@autismecafe.nl contact opnemen 

met de contactpersonen van Autismecafé 

Waalwijk.  

Bellen kan ook: 

Astrid van Dorsten (06-24770818) of 

Wouda van Mensfoort (06-26845908)  

VERLOOP AVOND 

19.30 uur   Ontvangst met koffie & thee 

19.45 uur   Welkom 

19.50 uur   Deel 1 

20.30 uur   Pauze 

20.45 uur   Deel 2 

21.45 uur   Napraten 

 

LOCATIE 

BALADE 1 

5142 WX  WAALWIJK 

Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig 

bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, 

een gift is welkom, vooraf aanmelden niet 

nodig! 

 

Nieuws uit de groepen. 
Groep 8: 

Wij zijn met onze klas naar Prinsentuin college 

in Andel geweest. Het is een school met vooral 

veel natuur, groen en dieren, maar je kunt er 

ook veel dingen doen met techniek. Als eerste 

kregen we een uitleg over de school en een 

filmpje te zien. Daarna kregen we een 

rondleiding van kinderen die daar op school 

zitten. Toen mochten we naar de dieren toe. 

Ze hadden: kittens, konijnen, hamsters, 

slangen, vissen en een hagedis. Die mochten 

we zelf vasthouden en aaien. 

Als laatste kregen we nog wat ranja en een 

tasje met een folder en een bloem. 

Namens groep 8 

Fleur en Mila  

 

 

BPT Molenwijk 

Al enkele jaren zet het Buurt Preventie Team, 

kortweg BPT Molenwijk zich in voor de 

veiligheid in de wijk. 

Samen met u, als inwoners, werken we aan een 

veilige samenleving in onze mooi buurt. 

 

Het opzetten van de Whats-app groepen is hier 

een onderdeel van geweest. 

Inmiddels hebben we 18 groepen, verspreid 

over Molenwijk, uiteraard kunnen er nog steeds 

nieuwe initiatieven bijkomen. 

Kijk hiervoor op onze Website: 

www.bptmolenwijk.nl 

 

Daarnaast zullen we ons de komende tijd bezig 

gaan houden met de veiligheid rondom de 

scholen. We komen hier in één van de volgende 

nieuwsbrieven graag op terug, waarbij ook uw 

medewerking gevraagd zal worden; we willen 

allemaal dat onze kinderen veilig naar school 

kunnen en weer op dezelfde manier veilig 

thuiskomen. 

 

Hierbij nog een beknopt overzicht van de 

doelstellingen van BPT Molenwijk alsmede een 

kennismaking met het team. 

mailto:waalwijk@autismecafe.nl
http://www.bptmolenwijk.nl/
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Rob Broeders, Wilma Chabot, Peter Mommertz  en Ton 
Visschers 

Met veilige groet namens het team BPT 

Molenwijk 

 

 

 

Gevraagd:  
 gekleurde tegeltjes voor het keuze uur om 

een mozaiek mee te maken. 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


