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Kalender 
 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 

 

Mogelijke staking op dinsdag 12 
december 
U zult het waarschijnlijk al wel in het nieuws 

meegekregen hebben. Het basisonderwijs gaat 

mogelijk staken op dinsdag 12 december. Op 

de Blokkendoos is de stakingsbereidheid hoog. 

Er wordt dus waarschijnlijk gestaakt, maar dat 

is mede afhankelijk van de uitkomst van het 

begrotingsdebat over onderwijs volgende week. 

Komen er dan alsnog meer toezeggingen van 

de politiek, dan zal de staking landelijk worden 

afgeblazen. 

Ik kan u dus nu niet meer duidelijkheid geven. 

Volgende week zal ik u nader informeren. 

 
 

Voortgang continu rooster. 
Graag praat ik u wat bij over het concept 

continu rooster, waarover u vorig schooljaar 

gestemd heeft.  

Uitgangspunt van de school is dat de 

leerkrachten 45 minuten pauze hebben en dus 

niet met de kinderen samen eten. Dat betekent 

dat de opvang van alle kinderen door tussen 

schoolse opvang (TSO) gedaan moet worden.  

De afgelopen tijd hebben we met de TSO 

gesproken over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van die opvang door TSO van 

KMB. 

 

Wat moet er nu als eerste geregeld worden: 

Genoeg vrijwilligers (minimaal 12) voor 3 dagen 

per week 45 minuten opvang. De vergoeding 

voor dit werk mag wettelijk niet boven de 

vrijwilligersvergoeding komen. (school mag 

geen werkgever worden) 

Vandaar deze oproep aan u allen. 

Gezocht: 

- Overblijfmedewerkers voor 1, 2 of 3 dagen 

per week.  

- Werktijd 45 minuten tussen 11.45 uur en 

13.00 uur  in te vullen.  

- Affiniteit met basisschool kinderen 

noodzakelijk. 

- Betaling volgens de wettelijke regeling van 

de vrijwilligersvergoeding (max € 30,- per 

maand voor één dag per week) 

- Begeleiding gebeurt door professioneel 

medewerker van KMB. 

 

Inlichtingen bij Nick de Lange, directeur (tel: 

0416-362335) 

 

We hopen dat we in januari weten hoeveel 

vrijwilligers we hebben om te kunnen bepalen 

of de uitvoering van het voorstel volgend 

schooljaar doorgang kan vinden.  

 

Ook niet aan school verbonden volwassenen 

kunnen vrijwilliger bij de TSO worden. 

U kunt dus onze vraag gerust doorspelen naar 

andere belangstellenden.  

 

We houden u op de hoogte! 

 
 

 
 

 
Actie voor de voedselbank 
Ook dit jaar organiseren we weer een actie voor 

de voedselbank Loon op Zand. Op vrijdag 10 

november, hebben 10 kinderen van groep 7 de 

voedselbank in Kaatsheuvel bezocht. Zij hebben 

ter plaatse informatie verzameld, foto’s 

gemaakt. 
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Op de foto hierboven geven de vrijwilligers van 

de voedselbank Loon op Zand uitleg over hoe 

de voedselbank werkt. Later op de morgen 

hebben de kinderen meegeholpen het binnen 

gekomen ‘voedsel’ te verdelen over de 

verschillende kratten (gezinnen). 

 

  
 

Op woensdagmorgen 6 december worden alle 

klassen door twee kinderen van groep 7 

geïnformeerd over onze actie voor de 

voedselbank.  

We vragen aan u ouders om vanaf donderdag 

7 december tot en met woensdag 13 

december ‘voedingsmiddelen’ mee te geven 

naar school. In iedere klas staat een doos waar  

 

de kinderen de voedingsmiddelen in kunnen 

doen.  

Denk aan producten die een lange 

houdbaarheid hebben, zoals: 

Sinaasappelsap, appelsap, vruchtensap 

Koffie, koffiepads, thee, suiker 

Soep, groenten, vis of vlees in blik 

Groenten, augurken, uitjes, pastasaus etc. in 

pot 

Macaroni (pasta), rijst en droge aardappelpuree 

Kleine blikjes tomatensoep 

Doosjes soep, bouillonblokjes, zakjes saus en 

kruiden(mix) 

Jam, pindakaas, duopasta en ander lang te 

bewaren broodbeleg 

Limonadesiroop 

Olijfolie, zonnebloemolie etc. 

 

Voor de onderstaande middelen is een aparte 

doos in de klas. 

Schoonmaakmiddel en wasmiddel 

Shampoo, douchegel en andere 

verzorgingsproducten  

 

Koek en snoep zijn bij de Voedselbank vaak 

ruim voorradig, hoeft daarom niet. 

 

Nieuwe leden voor de ouderraad 
Aan het einde van het schooljaar gaan weer 

enkele ouders de ouderraad verlaten. Gelukkig 

hebben zich al drie moeders gemeld die nu al 

willen gaan meehelpen met de activiteiten die 

de ouderraad organiseert. Het zijn: 

Marissa de Gouw, moeder van Fabiënne (1B) 

Kelly van Dun, moeder van Lana (1B) 

Gabby Kruijsen, moeder van Mats (1A). 

We wensen ze veel werkplezier in de ouderraad. 

Kwink, onze lesmethode voor 

sociaal-emotioneel leren. 
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op 

school doet. Ook als het gaat om alles wat uw 

kind leert op het gebied van sociale- en 

emotionele vaardigheden. De Blokkendoos 

gebruikt daar de methode Kwink voor. Kwink is 

volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de 

hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind 

belangrijke lessen voor het leven. Het oefent 

hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. 

Daarvoor is een veilige groep van belang. Een 

groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en 
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waarin verstorend gedrag als pesten niet 

voorkomt. 

Koelkastposter voor thuis  

Uw kind is gebaat bij een optimale 

samenwerking tussen school en thuis. Kinderen 

ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als 

hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk 

dezelfde normen en waarden delen. Als ouders 

en leerkrachten beiden het belang van kinderen 

op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink 

deze samenwerking.  

met de koelkastposter (zie bijlage). Een 

aantrekkelijke poster (4x per jaar) met speelse 

opdrachten, leuke gespreksvragen en 

aantrekkelijke tekeningen. Voor kinderen van 

4-12 jaar. Doe ook mee met Kwink thuis!  

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ 

staat in een aantal spreekwolkjes het thema 

van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als 

ouder waar uw kind het op school over gehad 

heeft en kunt u hen daar ook naar vragen. U 

ziet ook allemaal afbeeldingen van 

‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de 

emotie die bij de uitdrukking hoort. Die 

emoticons bieden de mogelijkheid om met de 

kinderen over hun en uw emoties te praten. 

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie 

stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht? 

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar 

is de methode Kwink voor) meer is dan alleen 

praten, vindt u ook altijd een aantal doe-

opdrachten op de poster. Die passen bij de 

thema’s van de lessen.  

  

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan 

een positieve en open communicatie thuis. 

Vragen? We denken graag met u mee!  

 

 

     

 

 

 

 

 

                             

 
Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


