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Agenda 
Kerstvakantie: 20 december t/m 9 januari  

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 11 jan. 

Vrije dag: donderdag 13 januari 

1e rapport: vrijdag 14 januari 

Oudergesprekken: 17-20 januari 

Schoolviering gr 3 + gr 5A: vr 18 februari 

Carnaval: vrijdag 25 februari 

Voorjaarsvakantie: 28 feb t/m 4 maart 

Vrije dag: maandag 7 maart 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 16 mrt. 

Schoolviering gr 6B + gr 1-2A: vr 18 maart 

Oudergesprekken: 21-24 maart 

Grote Rekendag: woensdag 30 maart 

Paasviering: donderdag 14 april 

Kledinginzameling: vrijdag 15 april 

Schoolviering gr 6A + gr 1-2B: vr 15 april 

Vrije dag: maandag 18 april (2e paasdag) 

Eindtoets groep 8: 20 en 21 april 

Sportdag: vrijdag 22 april (Koningsspelen) 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 

Vrije dag: woensdag 18 mei 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 25 mei. 

Avond4daagse: 30 mei – 2 juni 

Vrije dag: maandag 6 juni (2e pinksterdag) 

Kamp groep 8: 7 t/m 10 juni 

Vrije dag: woensdag 15 juni 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 5 juli. 

Kamp groep 8: 7 t/m 10 juni 

2e rapport: vrijdag 8 juli 

Oudergesprekken: 11-14 juli 

Afscheid groep 8: woensdag 20 juli 

 

Kerstviering  
De kerstviering is door de schoolsluiting 

verplaatst naar morgenochtend, vrijdag 17 

december. De kinderen hoeven deze ochtend 

geen fruit en drinken mee te nemen. Daar zorgt 

de ouderraad voor. De school is gewoon om 

12.30 uit.  

 
We wensen alle kinderen, ouder(s) en 

verzorger(s) een rustige en vreedzame kersttijd 

toe en een goed begin van 2022. 

De school begint weer op maandag 10 januari. 

Donderdag 13 januari zijn alle 

kinderen vrij in verband met een al 
geplande studiedag. 
 

Stichting muziekopleiding Loon op Zand 

 

Meld uw kind aan voor blok 3 van 

muziek bij de BSO 

Het kalenderjaar is weer bijna ten einde, bij 

Muziek bij de BSO kwamen Sint 

en Kerst voorbij. Ook in het 

nieuwe kalenderjaar wordt er 

muziek gemaakt bij Muziek bij de 

BSO. 

Op maandag 24 januari 2022 gaat blok 3 van 

start (weer 5 lessen op maandag. De lessen zijn 

van 15.00 uur t/m 15.30 uur en bij voldoende 

belangstelling ook van 15.30 uur tot 16.15 uur 

(groepen worden dan gesplitst 1 t/m 3 en 4 

t/m7). Het thema van blok 3 is BOOM 

HACKERS. Meester Juan laat zijn leerlingen 

lekker zelf muziek maken met boom hackers en 

uiteraard zijn er nog veel meer muzikale 

bezigheden bij Muziek bij de BSO. 

Ook nu kun je vanuit school 

naar de BSO toe (als je BSO-

deelnemer bent) of meteen naar 

meester Juan toe als je niet op 

de BSO zit. 

Interesse? Ook muziek maken en spelletjes 

doen, dansen? Lees dan de aanmeldingsbrief 

door die bij de bijlage is gevoegd.  

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. 

 


