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Kalender 
 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 

  

 

Actie voor de voedselbank 
Gisteren zijn alle klassen door twee kinderen 

van groep 7 geïnformeerd over onze actie voor 

de voedselbank.  

We vragen aan u ouders om vanaf vandaag, 

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. 

 

Kerst op school. 
De versiergroep van de school (een aantal 

hardwerkende ouders die op een deel van de 

morgen de school komen versieren) heeft onze 

school weer prachtig ‘omgetoverd’ in een 

kerstsfeer. Hartelijk dank hiervoor! In de 

klassen zal de komende dagen de kerstboom 

gezet worden met een kerststal. Op woensdag 

20 december vieren wij van 17.00-19.00 uur 

kerst met de kinderen op school. Groep 4 en 6 

gaan samen een kerstviering verzorgen voor de 

kinderen van de school.  

Voor de ouders is er vanaf 18.30 uur op het 

kleuterspeelplein een kerstborrel, georganiseerd 

door de ouderraad. Alle kinderen moeten om 

19.00 uur in de klas opgehaald worden. Dit 

doen we voor de veiligheid van alle kinderen. 

Het is tenslotte op die tijd al donker buiten. 

(Op vrijdagmorgen 22 december om 11.15 uur 

is deze kerstviering te bezoeken voor de ouders 

en opa’s en oma’s van de kinderen van groep 4 

en groep 6.) Op vrijdagmiddag 22 december 

zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Dan begint 

de kerstvakantie. 

Wij hopen er met zijn allen een sfeervolle 

kersttijd van te maken. 

De kerstwerkgroep 
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Keuze uur 1e ronde!  
Eind november is het keuze uur weer gestart. 

Door vele enthousiaste aanmeldingen van 

ouders hebben we deze keer de groepjes erg 

klein kunnen houden. De groepjes bestaan uit 

zes tot tien leerlingen. Voor de leerlingen en 

begeleiders werkt dit prettiger dan grote 

groepen. Deze keer konden de leerlingen kiezen 

uit o.a. kleien, speksteen, 

 
muziek, strijkkralen, mozaïek, 

 

koken, tekenen, schaken, schilderen op canvas, 

werken met wol, gezelschapspelletjes, 

vendelzwaaien, zeep maken, dieren natekenen  

 

en schaken. Een enorme keuze dus. In de 

voorlaatste schoolweek van dit jaar is de laatste 

ronde. Vanaf deze plaats willen we alvast de 

ouders die met het keuze uur meegeholpen 

hebben heel hartelijk bedanken. Zelfs een opa 

en een oma hebben meegedaan. In het nieuwe 

jaar starten we met de tweede ronde van het 

keuze uur. Heeft u een leuk idee of wilt u 

meehelpen, u kunt zich alvast aanmelden bij juf 

Karin of meneer Bert. Wij hopen natuurlijk dat 

wij de kinderen in het nieuwe jaar weer een 

gevarieerd aantal keuzes kunnen voorleggen. 

Nieuws uit de groepen. 
Groep 3: 

Op donderdag 30 november, mochten wij op 

bezoek bij de Financiën. We kregen daar een 

kijkje in de keuken. We hebben de grote 

koeling gezien, we voelden hoe zwaar de 

zakken met meel waren én we leerden hoe we 

onze eigen pannenkoeken moesten bakken in 

een speciale pannenkoeken oven.  
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Daarna 

mochten we 

onze eigen 

pannenkoek 

ook nog 

versieren en 

opeten. Als 

we de 

pannenkoek 

op hadden 

mochten we 

nog even 

spelen in de 

speelhal. Het 

was een erg 

leuke 

middag! Wij 

vonden het 

fijn dat we op 

bezoek mochten komen. We hebben er veel van 

geleerd. Financiën heel erg bedankt!  

Omdat het 

slecht weer 

was konden 

we niet gaan 

lopen en 

vonden wij 

het erg fijn 

dat er op het 

allerlaatste 

moment 

ouders (en 

een opa) 

waren die ons 

wilden halen 

en brengen. 

Super 

bedankt 

hiervoor 

allemaal!  

 

Nieuws van de parochie 
(tekst aangeleverd door de parochie) 

 

Beste kinderen en ouders / verzorgers, 

 

December staat weer voor de deur,  

een maand van feest en gezelligheid. 

Eind van deze maand vieren we Kerstmis,  

de geboorte van Kindje Jezus. 

Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd,  

met name in gezinnen, school en in de Kerk. 

 

Juist voor de kinderen is er op zondag 24 

december om 16.30 uur  

in de kerk St. Jans Onthoofding een 

kerstgezinsviering. 

 

In deze viering is er bijzondere aandacht voor 

kinderen.  

Zij mogen actief meedoen door b.v. te lezen, 

het uitbeelden van het kerstspel en kaarsjes 

vasthouden. 

Het is belangrijk dat je aangeeft welke taak je 

het liefst wil doen. 

De taken zijn: *kerstspel, *kaarsjes vasthouden 

/altaar klaarmaken, * leestaak. 

Wij nemen contact met je op, om samen de 

taken te verdelen. 

 

We hopen dat 

er extra véél 

broertjes en 

zusjes mee 

komen 

helpen, 

omdat het 

echt nodig 

om juist voor 

jullie en alle 

mensen uit onze parochie een fijne 

kerstgezinsviering te verzorgen. 

Het kenmerk van een levende parochie is de 

betrokkenheid van alle mensen. 

Voor deze viering gaan de kinderen die het 

kerstspel uitbeelden nog oefenen. 

Data- en tijd volgen nog. 

Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor 

het kerstspel zijn in de kerk voor alle  

kinderen aanwezig. 

Kinderen die lezen of kaarsjes dragen hoeven 

niet te oefenen. 

De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd. 

 

Wil je meedoen?? Geef  vóór maandag 10 

december a.s je naam, leeftijd,  

telefoonnummer en een doe- of  leestaak op 

via:  annie.van.kuijk@ziggo.nl 

Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de 

kerstviering beginnen. 

 

Wij hopen dat er extra véél kinderen reageren. 

Dan wordt het een prachtige Kerstviering. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep gezinsviering. 

mailto:annie.van.kuijk@ziggo.nl
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Meld uw kind aan voor blok 3 van 

Muzieklessen bij de BSO! (herhaling) 

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) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Overblijfmedewerkers gevraagd 

Zoals u wellicht in de vorige nieuwsbrief heeft 

gelezen, zijn we op zoek naar medewerkers die 

volgend schooljaar tegen een vergoeding willen 

ondersteunen bij het overblijven op school. 

Tot op heden hebben we slechts één 

aanmelding gekregen.  

Vandaar dat we deze oproep herhalen. 

 

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) 

 

P.S. 

Voor dit schooljaar is er ook nog ruimte voor 

nieuwe medewerkers bij het overblijven. 

 

 

                                 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

http://www.sophiasvereeniging.nl/
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