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Agenda 
Schoolfotograaf: dinsdag 7 september 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 8 sept. 

Informatieavond groep 6: di 21 september 

Informatieavond groepen 5: ma 27 september 

Informatieavond groep 7: di 28 september 

Streetwise ANWB: dinsdag 28 september 

Informatieavond groepen 1-2: wo 29 sept. 

Informatieavond groep 3 en 4: maandag 4 

oktober 

Informatieavond groep 8: di 5 oktober  

Schoolviering gr 8 + gr 1-2C: vr 15 oktober 

Eftelingdag: maandag 8 november 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: ma 15 nov. 

Schoolviering gr 4 + gr 7: vr 19 november 

Sinterklaasfeest op school: wo 1 december 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 8 dec. 

Schoolviering gr 5B: vr 24 december 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 11 jan. 

1e rapport: vrijdag 14 januari 

Oudergesprekken: 17-20 januari 

Schoolviering gr 3 + gr 5A: vr 18 februari 

Carnaval: vrijdag 25 februari 

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 

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

Eindtoets groep 8: 20 en 21 april 

GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 25 mei. 

Avond4daagse: 30 mei – 2 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 

Groepsuitjes: donderdag 21 juli 

 

 

Start schooljaar. 
Aanstaande maandag start het nieuwe 

schooljaar. We hebben er zin en we hopen dat 

alle kinderen staan te trappelen om in hun 

nieuwe groep aan de slag te gaan. Er zijn een 

aantal nieuwe kinderen in de verschillende 

groepen en we hebben in groep 5B (juf Lieke) 

en 6A (juf Monique) nieuwe leerkrachten. 

 

We starten maandag om 8.20 uur op de 

speelplaats en we verwelkomen daar alle  

 

kinderen. Ouders zijn daarbij welkom. Om 8.30 

uur gaan we per groep naar binnen en dan 

verlaten de ouders de speelplaats. 

De kleutergroepen staan op hun eigen 

speelplaats bij hun eigen lokaal. 

Groepen 3 en 4 staan bij het voetbalveld. 

Groepen 7 en 8 staan voor hun eigen lokaal in 

het midden van de grote speelplaats. 

Groepen 5B en 6B staan voor de fietsenstalling. 

Groepen 5A en 6A staan voor de school bij hun 

eigen ingang. 

 

In verband met de nog geldende coronaregels 

vragen we u om onderling voldoende afstand te 

houden. 

 

De tweede schooldag, dinsdag 7 september 

komen alleen de kinderen van groep 3 t/m 8 op 

de grote speelplaats. Ouders blijven dan buiten 

de poorten. Voor de kleuters op de kleine 

speelplaats geldt nog steeds dat één ouder het 

kind brengt en haalt en dat iedereen zich aan 

de afgesproken looprichting houdt: via de 

Ecliptica de speelplaats oplopen en via de poort 

bij het fietspaadje het schoolplein weer 

verlaten. 

 

In de bijlage vindt u alle afspraken op een 

rijtje. In een tweede bijlage vindt u de 

beslisboom, waarin u kunt teruglezen of uw 

kind wel of niet naar school mag als hij/zij 

verkouden is of ziekteverschijnselen heeft. Als u 

vragen heeft of twijfelt, belt u dan even naar 

school (0416-362335). 

 

A.s. dinsdag schoolfotograaf 
Aanstaande dinsdag zal de schoolfotograaf op 

school komen om groepsfoto’s te nemen en 

portretfoto’s van elk kind individueel. Dit jaar 

worden er weer broertje/zusje foto gemaakt. 

I.v.m. de coronaregels worden er na schooltijd 

géén foto’s genomen met jongere of oudere 

broertjes/zusjes die niet op de Blokkendoos 

zitten. 

Geeft u uw kind wel fleurige kleding aan? 

Twee ouders van de ouderraad begeleiden de 

kinderen deze dag. 
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Schoolkalender en schoolgids 
Deze week krijgen alle oudste kinderen van het 

gezin een schoolkalender mee naar huis. Hierin 

vindt u praktische zaken zoals de nieuwe 

schooltijden, het aangepaste gymrooster, de 

groepsverdeling, en dergelijke. 

 

De nieuwe schoolgids staat op de website en 

kunt u daar downloaden. Als u een gedrukt 

exemplaar wilt, kunt u dat per mail bij 

ondergetekende aanvragen. 

 

 

Schooljaar 2021 - 2022: MEER 

Muziek bij de  BSO  

 

Stichting Muziekopleiding  

Loon op Zand. 

 

 

In dit (nog) nieuwe schooljaar gaan we weer 

lekker aan de slag met MUZIEK BIJ DE BSO en 

aanmelden kan nog. 

Meneer Juan Manrique zal de lessen Muziek 

bij de BSO weer voor zijn rekening nemen. 

Zit je op de BSO, dan kun je op maandag 13 

september een proefles volgen, heb je nu al of 

na de proefles, zin om mee te gaan doen (en 

het wordt leuk!!! Gewoon aan de slag dus) geef 

je dan op.  

We beginnen met de 

eerste 5 lessen (Blok 1) op 

maandag 20  september 

voor de leerlingen van 

groep 1 t/m 3 van 

15.00 uur tot 15.30 uur 

en van 15.30 uur tot 16.15 uur voor de 

leerlingen van groep 4 t/m 7. Het thema is 

Muzikale Olympische Spelen.  (Ben je BSO-

deelnemer, dan kun je voor de muziekles naar 

de BSO Blokkendoos komen om daar iets te 

drinken en nog wat leuks te doen totdat de  

 

muziekles begint.  Ook als je die dag niet naar 

de BSO hoeft). 

Ook kinderen die niet naar de BSO gaan, 

mogen meedoen, maar let op: BSO-

kinderen gaan voor en vol is vol!  

Lees voor meer informatie de bij de nieuwsbrief 

gevoegde aanmeldingsbrief. (zie bijlage) 

 
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

 

Verkeersveiligheid: Weer naar 

school! (tekst aangeleverd door de ANWB) 

“Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n 

zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm 

gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer 

een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 

de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind 

daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar 

juist extra aandacht besteden aan het leren 

fietsen?  

Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel 

geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo 

krijgen kinderen  controle over hun fiets en 

leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het 

verkeer.  

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij 

onmisbaar. De route van huis naar school is een 

prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat 

kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het 

verkeer niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, 

kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties 

overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele 

andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten 

bijvoorbeeld. Behalve heel veel oefenen met 

fietsen en goede theoretische onderbouwing 

van de regels in het verkeer is het belangrijk 

dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt 

met onze jonge, kwetsbare, 

verkeersdeelnemers.  

Hier volgen een aantal tips voor u, ouders en 

medeweggebruikers, om de veiligheid van onze 

kinderen te vergroten.  
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• Op pad met een veilige fiets verkleint de 

kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze 

kan letsel voorkomen of beperken bij 

fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar 

de plaats van bestemming. Haast in het verkeer 

is een bron van gevaar.  

• Houd u aan de verkeersregels, geef het 

goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en 

impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, 

niet voor de drukke wegen langs scholen als u 

er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime 

bocht om fietsers heen.  

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel 

veilige kilometers en veel fietsplezier dit 

schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Blokkendoos, 

Nick de Lange, directeur. 

 


