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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 alle groepen  

 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 

 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 volg schooljaar 

 Vr. 20-4: sportdag / Koningsdag 

 23-4 t/m 4-5: meivakantie 

 Vanaf 7-5: hoofdluiscontrole 

 Ma 7-5: OR vergadering 

 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 

 

ICT…….. 

Volgende week donderdag 1 februari krijgen de 

groepen 3 t/m 8 nieuwe digiborden. De groepen 

1-2 hebben twee iPads erbij gekregen.  

 

Volgende week donderdagmiddag 1 

februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. een 

studiemiddag van het team. 

 

 

Afmelden TSO bij ziekte of 

afwezigheid 

 Stichting Kinderopvang Midden 
Brabant  Tel. 0416-278472  email info@stichting-kmb.nl  
website www.stichting-kmb.nl 

(tekst aangeleverd door KMB)  

Graag ontvangen wij een afmelding wanneer 

uw kind niet aanwezig is op de TSO. Dit kan via 

een whats app berichtje naar 0618959525 

o.v.v. voor,-en achternaam, school en groep. 

Dit voorkomt dat wij onnodig moeten bellen 

wanneer uw kind niet aanwezig is. Alvast 

bedankt.  

Team TSO De Blokkendoos 

 

Aanmelden kleuters voor volgend 
schooljaar (herhaling) 
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. 

 

 
Kan het 3 daags continu rooster 

volgend jaar ingevoerd worden? 

Morgen krijgt u per mail van school een brief 

over de stand van zaken rondom het 3 daags 

continu rooster. Van harte aanbevolen!!! 

 

 

mailto:info@stichting-kmb.nl
http://www.stichting/
mailto:directieblokkendoos@leerrijk.nl
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Nieuws uit de groep 

Groep 1-2 C. 

Ssst tijger slaapt….. ‘verteld’ door Margot, 

Kyra, Wiktor en Rosalie T 

We zijn naar de bibliotheek gelopen. En toen 

kwamen we binnen bij de bibliotheek. En toen 

mochten we ergens gaan zitten op de kussens. 

En toen was er een voorstelling: ‘Tijger ging 

slapen. Vos en schildpad en kikker en muis en 

ooienvaar waren een feestje voor tijger aan het 

maken. De tijger was steeds wakker geworden 

omdat vos en schildpad te hard gilden. 

Muis kriebelde tijger steeds achter zijn oren, als 

hij wakker werd zodat hij weer ging slapen. En 

toen was er het feestje voor tijger.  Tijger kreeg 

echte slagroom die hij ging opeten, einde’. 

 
 

En toen kregen wij ook eten en drinken. En 

toen gingen we weer naar school. Op school 

kregen we nog een keer wat lekkers. 

Juf Margriet 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sporten is goed voor je lijf!  
(tekst aangeleverd door MHC Udenhout) 

Naast voetballen, tennis, judo, enzovoorts, kun 

je ook hockey leren spelen. Dat is niet mogelijk 

in Loon op Zand, maar wel in Kaatsheuvel bij 

DES of bij  MHC Udenhout. Bij die laatste club 

kun je tijdens 3 proeftrainingen kennismaken 

met de basisbeginselen van hockey. Dat kan op 

zondag 11 maart, zondag 18 maart en zondag 

25 maart. Tot en met 7 jaar: van 10.00 uur tot 

10.45 uur  

Vanaf 8 jaar: van 11.00 uur tot 12.00 uur op 

het sportpark Zeshoeven Sportlaan 15d te 

Udenhout. 

Aanmelden graag via info@mhcudenhout.nl en 

vermeld hierbij je naam, leeftijd, mailadres en 

telefoonnummer. Voor vragen kun je contact 

opnemen met Mirjam Stavleu, tel. 06-

52398366 

 

KIES: Kinderen In Echtscheiding 

Situatie 

(tekst aangeleverd door Juvans) 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun 

ouders. Het overkomt ze. Het kan zeer 

verschillend zijn hoe ze hiermee omgaan. Bij de 

speel/praatgroep KIES kunnen kinderen de 

scheiding leren begrijpen en een manier vinden 

om te kunnen gaan met alles wat ze moeilijk 

vinden aan de scheiding.  

In de bijgevoegde flyer leest u er meer over. 

Aanmelden kan via onze IB-er Stephanie 

Zijlmans of via Suzan Mutsaers van Juvans 

(suzanmutsaers@juvans.nl) 
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Meld uw kind aan voor blok 4 van 

Muzieklessen bij de BSO! 

(tekst aangeleverd door KMB en Stichting 

muziekopleiding Loon op Zand) 

Alweer drie blokken zitten er 

bijna op. Jammer dat het zo snel 

gaat.  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 derde Blok van de 

Muzieklessen (dat loopt tot en met 5 februari 

aanstaande) van de Wintercarnaval genoten. 

Het was een feestje!. Ook kinderen die niet op 

de BSO zitten mogen zich aanmelden. 

Op maandag 12 maart 2018 aanstaande gaat 

blok 4 van start (weer 5 lessen op maandag – 

12,19 en 26 maart en 9 en 16 april - 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 4 is: Muziek in het Dierenrijk voor de 

leerlingen van groep 1 t/m 3 en Canon Zingen 

voor de leerlingen van groep 4 t/m 7. 

Interesse?  

Ook mee swingen en zingen? 

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) 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

http://www.sophiasvereeniging.nl/
mailto:0416-363235%20/%20bernadette_essers@hotmail.com
mailto:0416-363235%20/%20bernadette_essers@hotmail.com

