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Kalender 
 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: verkeersdag voor groep 7-8  

 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 

 Ma 19-3: 8.30 uur spreekuur Bernadette 

Rijpert GGD  

 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 volgend schooljaar 

 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 

 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 

 

Het 3 daags continu rooster! 

Tot vandaag toe hebben we voor alle drie de 

overblijf dagen 3 / 4 vrijwilligers te kort om 

verantwoord met alle kinderen over te blijven. 

Daarom hebben we na tips van ouders besloten 

om de komende weken ‘Loon op Zand breed’ te 

adverteren in verschillende media. We kijken 

dan of deze werving genoeg vrijwilligers 

oplevert. Op 28 maart, als de volgende MR 

vergadering staat gepland, nemen we het 

definitieve besluit of we het 3 daags continu 

rooster het komende schooljaar verantwoord 

kunnen invoeren. 

Kent u mensen (vanaf 16 jaar) in uw omgeving 

die overblijfmedewerker willen zijn (met 

uiteraard een vrijwilligersvergoeding) dan willen 

we dat graag weten. We kunnen dan contact 

met ze opnemen om de mogelijkheden te 

bespreken. 

Hartelijk dank aan al die ouders die op welke 

manier dan ook de afgelopen weken hebben 

gereageerd en meegedacht.  

Carnaval in de Wetering! 
Zoals u weet vieren we dit jaar met alle drie de 

Loonse scholen carnaval in de Wetering.  

Het programma: 

8.30 uur: alle kinderen verkleed op school. 

9.00 uur: opstellen kinderen voor de optocht. 

Na groep 8 sluiten de kinderen van de 

Vlinderboom aan op de speelplaats. 

9.30 uur: vertrek optocht: Ecliptica-Delphines-

Ursa Major- Ursa Minor – Andromeda – Ecliptica 

– Weteringplein. 

KOMT U ALLEN KIJKEN LANGS DE ROUTE? 

10.00 uur: samenkomst met optocht Lage 

Weijkens. 

Vanaf 10.00 uur feest in de Wetering voor alle 

kinderen. 

Vanaf 11.55 uur kunnen de kinderen buiten op 

het Weteringplein opgehaald worden. De groep 

komt naar buiten en is herkenbaar aan het 

groepsnummer. Ouders mogen i.v.m. de vele 

kinderen niet naar binnen in de Wetering. 

Afspraak: 

De kinderen mogen géén snoep en drinken 

meenemen naar school. Ze krijgen voldoende in 

de Wetering. Ook tijdens de optocht mag er 

géén snoep uitgedeeld worden aan de 

toeschouwers. 

Keuze uur. 

Vorige week hebben we de tweede cyclus van 

het keuze-uur afgesloten. Wij danken alle 

ouders die het mogelijk hebben gemaakt dat de 

leerlingen van groep 5 t/m 8 op de 

vrijdagmiddagen weer bijzonder leuke lessen 

hebben mogen volgen. Deze keer waren er een 

aantal nieuwe technieken bij. 
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Zo zijn er met papier maché prachtige dieren 

gemaakt, een aantal kinderen konden 

figuurzagen, ook timmeren en draadspannen 

was er bij, twee moeders leerden de kinderen 

wat handlettering is, er werden leuke 

sneeuwpopjes gemaakt en een ouder leerde de 

kinderen programmeren. Verder waren er nog 

vele andere technieken waaruit een keuze 

gemaakt kon worden.  

 

Heeft u (of de opa en/of oma van uw kind) ook 

een idee? Laat het ons weten.  

De data voor de volgende cyclus is: 

23 en 30 maart en 6 en 13 april.  

Doet u volgende keer ook mee? 

Gitte Merkx voorleeskampioen van 
de gemeente Loon op Zand 
Gisteren is Gitte Merkx uit groep 8 

voorleeskampioen geworden van de gemeente 

Loon op Zand. In het Klavier in Kaatsheuvel 

streden kinderen van alle basisscholen om deze 

titel. Gitte heeft zo goed voorgelezen, dat de 

jury vond dat ze de beste was. Van het publiek 

kreeg Gitte de publieksprijs. Op 24 maart is de 

volgende ronde. 

Hartelijk dank voor de steun van ouders en 

kinderen van groep 8. 

  

Naast de twee bekers kreeg Gitte ook nog een 

cadeaubon en een voorleesworkshop! 

Kinderuniversiteit van Tilburg 

University.  (tekst aangeleverd door de 

kinderuniversiteit) 

Op verzoek van diverse scholen uit de zuidelijke 

provincies informeer ik u graag breder over de 

Kinderuniversiteit van Tilburg University.  

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit 

een aantal colleges speciaal voor kinderen uit 

groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis 

kindercolleges op de campus van Tilburg 

University laten nieuwsgierige en leergierige 

kinderen kennis maken met wetenschap. De 

hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles 

over het collegeonderwerp af weten. Jaarlijks 

bezoeken honderden kinderen deze colleges die 

zeer enthousiast worden ontvangen door zowel 

de kinderen, hun ouders/begeleiders, de 

scholen en natuurlijk door de hoogleraren.  

Het eerstvolgende college staat gepland op 

woensdagmiddag 21 februari. Professor (cross-

culturele psychologie) Fons van de Vijver neemt 

de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied. 

De titel van het college is: ‘Waar wonen de 

slimste kinderen van de wereld?’. Het belooft 

(weer) een heel leerzaam en leuk college te 
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worden! Natuurlijk zijn ouders/begeleiders ook 

van harte welkom.  

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en 

aanmelden voor een kindercollege: 

www.tilburguniversity.edu/kinderuniversit

eit 

We verheugen ons erop om leerlingen van uw 

school bij volgende kindercolleges te kunnen 

verwelkomen! 

Superleuke fotografie- en 
knutselworkshop in 

carnavalsvakantie voor kinderen 
(tekst aangeleverd door Kunstencentrum 

Waalwijk) 

 

Op woensdag 14 februari, midden in de 

carnavalsvakantie, organiseert Kunstencentrum 

Waalwijk weer een supertoffe workshop voor 

kinderen in het kader van de KCW Vakantieclub 

voor Kids. Kunstenaar Ton Lammers en 

fotograaf Wieke Hoeke hebben de handen ineen 

geslagen voor de workshop MAAK JE EIGEN 

FOTO KIJKDOOS! Een combinatie van knutselen 

en fotografie. Iedereen tussen de 6 en 12 jaar 

mag meedoen, of je nu wel of geen cursist bent 

bij het Kunstencentrum. Dus laat ook vriendjes 

en vriendinnetjes inschrijven! Een camera 

meenemen is niet nodig.  

 

Tussen 10.00 en 12.00 uur gaan de kinderen 

aan de slag om hun eigen droomwereld te 

maken, waarin ze zelf ook een rol spelen. Ze 

zetten elkaar op de foto in allerlei houdingen. 

Vervolgens maken ze een soort kijkdoos waarin 

ze hun eigen fantasiewereld gaan creëren. De 

laatste stap is dat ze foto's maken die genomen 

worden met een camera vanuit de doos. Hierbij 

kunnen ze gebruik maken van lampjes en 

filtertjes om het eindresultaat nog meer tot 

leven te wekken. De foto's zijn het eindproduct. 

 

Schrijf uw kind(eren) hier meteen in.  
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
https://kunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com/track/click?u=47c9e8517fae5dae8a2acd699&id=98f4060df8&e=c34725e525

