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Kalender 
 Do 29-3: Paasviering voor alle groepen 

 Wo 4-4 kinderboerderij gr 1/2c  

 Vr 6-4 kinderboerderij gr 1/2a  

 Wo 11-4 kinderboerderij gr 1/2b  

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

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

 Do 19-4  uitvoering muziekproject groepen 

5 en 6 in de Wetering, 18.30 uur 

 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 

 Di 15-5: verkeersdag voor de kleuters  

 Ma 21-5: Pinkstervakantie 

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

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

 Do 24-5: Takkenhoedjes groep ½ a 

 Vr 25-5: Takkenhoedjes groep ½ b 

 Di 29-5: Takkenhoedjes groep ½ c 

 Wo 6-6: alle kinderen vrij (studiedag) 

 Do 7-6: bezoek Textielmuseum gr. 5a en 5b  

 Ma 11-6: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 Di 12-6: Zandgebak groep 3 

 Di 12-6: Zandspoor groep 5 b 

 Wo 13-6: Dassenwerk groep 7 

 Wo 13-6: MR vergadering 

 Do 14-6: Zandspoor groep 5 a 

 Ma 18-6; OR vergadering 

 Wo 20-6: algemene info avond schooljaar 

2018-2019 

 Do 21-6: bezoek Textielmuseum groep 6 

 

Volgend schooljaar géén 3 daags 

continu rooster. 
We hebben de afgelopen weken ‘Loon op Zand 

breed’ geadverteerd in verschillende media om 

voldoende vrijwilligers voor het overblijven te 

vinden. We moeten nu helaas constateren dat 

ons plan voor een driedaags continu rooster 

met externe vrijwilligers niet haalbaar is. Voor 

de maandagen hebben we 3 aanmeldingen, 

voor de dinsdagen 6 en voor de donderdagen 7. 

We hebben per dag 9 vrijwilligers nodig. Om 

alle ouders op tijd duidelijkheid te geven 

beslissen we, dat we géén driedaags  

 

 

continurooster gaan invoeren in augustus 

2018.  

Nadere toelichting. 

We hebben vooraf bewust gekozen voor een 

overblijfmodel, waarbij externen de overblijf 

regelen, omdat we als team van mening zijn 

dat leerkrachten onderwijs moeten geven. Als 

we als leerkracht de opvang van de kinderen 

zelf gaan  doen, betekent dat we minder 

werktijd over hebben voor voorbereiding van 

lessen, en het uitvoeren van overige taken voor 

de kinderen. We hebben gestaakt voor de 

vermindering van werkdruk, en door zelf de 

opvang van kinderen te gaan doen, verhogen 

we onze eigen werkdruk. Dit willen we dus niet. 

 

Voor volgend schooljaar blijft het overblijven 

mogelijk zoals het ook nu geregeld is in 

samenwerking met KMB. 

 
 

Stakingdag vrijdag 13 april: 
Blokkendoos blijft open! 
Vandaag hebben we besloten dat onze school 

open blijft op de aangekondigde stakingsdag 

vrijdag 13 april. Twee leerkrachten maken wel 

gebruik van hun stakingsrecht. De kinderen van 

die klassen krijgen die dag gewoon les in hun 

eigen groep, omdat we dit intern opgelost 

kunnen krijgen. De schoolviering van de 

groepen 1-2C en 5B gaat die ochtend dus ook 

gewoon door.  

 

 
Nieuws van de 

medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit drie ouders en drie 

leerkrachten, aangevuld door de directeur als 

adviseur namens het bestuur van de school. 

Op dit moment komt er bij de MR één vacature. 

De MR is dus op zoek naar belangstellende 

ouders die interesse hebben in het werk van de 

MR. U kunt als belangstellende ouder volop 

meedenken en meepraten bij onze 

vergaderingen (ongeveer 6 per jaar). Als u 

interesse heeft kunt u contact opnemen met 

een van de ouders van de MR: 

Cindy Hendrix (cindyhendriks1977@gmail.com) 

Ine Brants (inebrants@live.nl) 

Kim van de  Boer (kimvandenboer@live.nl)  
 

mailto:cindyhendriks1977@gmail.com
mailto:inebrants@live.nl


 
Nieuwsbrief van 29 maart 2018, nummer 17 

 

MR ouderavond 18-4 vervalt! 
Voor woensdag 18 april a.s. staat een 

ouderavond gepland over de formatie voor 

volgend schooljaar. Deze avond gaat niet door. 

De reden is, dat we u zo weinig kunnen 

vertellen en vragen, dat we u liever later per 

nieuwsbrief informeren. 

Welke leerkracht voor welke groep komt, hoort 

u op woensdag 20 juni. 
 
 

Woensdag 28 maart: Grote 

Rekendag.  
Tijdens deze nationale rekendag hebben alle 

kinderen de school verkend als pakhuis.  

Passen en meten, verzamelen, handig stapelen, 

handig tellen en wegen zullen onder andere 

aanbod komen. Een kleine terugblik! 

 

Julia Hendriks uit groep 3. 

Vandaag was het rekendag en ik vond het leuk 

omdat we leuke rekenspelletjes hadden gedaan. 

We moesten doeken vouwen en blokjes tellen . 

Dat vond ik leuk 

 
zoveel mogelijk wc rolletjes in de doos passen 

 
Doeken vouwen 

 

 
Handig tellen: groepjes van 10 maken 

 
Tess uit groep 7. 

“Vandaag was de grote rekendag. Het was heel 

leuk. De kinderen van groep 7 en 8 waren in 

drie groepen verdeeld. Bij een opdracht moest 

je een verhuisdoos ontwerpen op schaal, bij de 

andere moest je allemaal rekenopdrachten 

maken en bij de laatste moest je iets 

uitrekenen met allerlei dozen. Het was allemaal 

super leuk. Ik dacht dat het stom zou zijn., 

maar het was  echt super leuk”. 
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Sanne uit groep 7 vindt dat we dit vaker 

moeten doen en Manon uit groep 7 vond het 

ook super leuk. 

 
Nieuws uit de groep. 
Groep 5A:  les in de Emté 

Op woensdag 21 maart 2018 zijn wij met de 

hele klas (groep 5a) naar de Emté geweest. We 

zijn bij aardrijkskunde bezig met het hoofdstuk 

supermarkt. Daarom zijn we naar de Emté 

geweest. Daar hebben we leuke opdrachten 

gedaan. 

Sommige kinderen gingen turven bij de 

hoofdingang en bij de zijingang om te tellen 

hoeveel mannen, vrouwen en kinderen er 

kwamen. Dit deden we een half uur. 

In de klas hebben we een staafgrafiek gemaakt 

van de mensen die binnen kwamen toen wij er 

waren. We hebben daar ook gekeken wat verse 

producten zijn en wat houdbare producten zijn. 

We hebben gekeken naar de streepjescode. En 

wat je allemaal met de streepjescode kan doen.  

En we moesten ook kijken naar de datum. We 

kregen allemaal een blad met opdrachten die 

we zelf hadden bedacht in de klas. De baas van 

de Emté had ons allemaal spekjes gegeven. Dat 

was heel lief van hem.  

 

 

Wij vonden het super leuk in de Emté! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


