
 
 
Data 
 

27 februari tm 3 maart Carnavalsvakantie 

6 maart Luizencontrole 

6 maart GGD Inloop spreekuur 

13 maart MR Vergadering 

29 maart Nieuwsbrief 

30 maart St. Muziekopleiding Loon op Zand start 
basisscholenproject 2017 voor groep 5 en 6 

  

 
Eftelingdag maandag 27 maart 2017  

 
Het komt alweer dichterbij! 
 
Maandag 27 maart 2017 staat ons bezoek aan de Efteling gepland. 
Alle kinderen komen die dag gewoon om 08.30 uur naar school, de kinderen van 
groep 6, 7 en 8 brengen die dag hun fiets mee. Iedereen gaat gewoon naar zijn/haar 
eigen klas. 
Om 10.15 uur (groepen 6 tm 8) en om 10.30 uur (groepen 1 tm 5) worden de 
begeleidende ouders op school verwacht in de klas van hun kind voor verdere 
instructies van de leerkracht. De kinderen van de groepen 1 tm 5 worden met auto’s 
naar de Efteling gebracht en de kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets. 
 
Er gelden voor deze dag afwijkende schooltijden. De kinderen van de groepen 1-2 en 
3 worden rond 15.30 uur terug op school verwacht. De groepen 4 tm 8 zullen rond 
17.00 uur terug zijn op school. De groepen 6, 7 en 8 zullen nog iets later zijn omdat 
ze met de fiets zijn. 
Het is de bedoeling dat de kinderen die dag zelf een lunchpakketje en drinken mee 
nemen in een heuptasje of een kleine rugzak. Wilt u terughoudend zijn met het 
meegeven van snoep? Het meenemen van geld en energydrankjes is niet 
toegestaan. 
 
  



Bovenschoolse plusklas vanuit Leerrijk! 
 
De meeste ouders weten dat wij op school 
werken met Levelwerk, smart games, 
denksleutels etc. om begaafde leerlingen in 
hun behoeften tegemoet te komen.  
Daarnaast is er binnen onze stichting Leerrijk! sinds een aantal 

maanden een pilot gestart met een bovenschoolse plusklas. Per school mogen hier 
maximaal 2 leerlingen aan deelnemen uit de groepen 5 en 6. De plusklas waar onze 
leerlingen naar toe mogen is gevestigd in basisschool De Kinderboom in Kaatsheuvel. 
Deze leerlingen mogen op woensdagochtend deelnemen aan deze klas.  
Zo krijgen zij een extra mogelijkheid om in contact te komen met ’peers en 
ontwikkelingsgelijken’. 
Op deze ochtend wordt voornamelijk gewerkt aan: 
 leren leren (doorzetten / plannen en studievaardigheden)  
 leren denken (creatief, kritisch en analytisch denken / reflecteren op sterke en 

zwakke kanten)  
 leren leven (samenwerken en presenteren / zelfvertrouwen hebben) 

  
Wij hopen dat dit een leerzame ervaring zal zijn voor de leerlingen. 
 
Ziekmelden 
 
Soms krijgen we een ziekmelding via de mail binnen. U mag/kunt er niet van uit 
gaan dat de mail vóór schooltijd gezien is. Bij ziekte graag altijd even bellen a.u.b. 
tel. 361594. 
 
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand Basisscholenproject 2017 
 

Samen muziek maken is leuk. Maar vaak krijgen kinderen niet de 
gelegenheid om eens te proberen hoe het is. In de maand april 
kunnen de kinderen van groep 5 en groep 6 onder begeleiding 
van docenten van de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 
enkele lessen volgen op een muziekinstrument. De leerlingen van 
groep 5 gaan met slagwerk aan de slag en groep 6 krijgt les op 

een blaasinstrument. We willen hiermee bereiken dat hun interesse voor muziek 
maken wordt gewekt wat daarmee een inspiratiebron kan zijn voor hun eigen 
creatieve ontwikkeling.  
 
Op 30 maart krijgen de kinderen van groep 5 en 6 een introductieles op school, 
waarbij groep 5 kennis kan maken met allerlei soorten slagwerkinstrumenten en 
groep 6 verschillende blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De kinderen van 
groep 6 mogen op 30 maart hun voorkeur opgeven voor een bepaald 
blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen aan de muzieklessen.  
 
De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 6 – 13 en 20 april, de kinderen 
gaan onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u 
gewend bent bij de gymlessen. 



Door het grote aantal deelnemende kinderen (alle 3 de basisscholen uit Loon op 
Zand doen dit jaar weer mee aan het project) krijgen de kinderen van groep 6 het 
blaasinstrument niet in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de instrumenten bij 
de muzieklessen onder alle deelnemende kinderen. 
 
Op 20 april wordt ook het afsluitende concert gegeven in de Wetering waarin de 
kinderen op hun instrument een actieve rol gaan spelen. Het concert begint om  
18.30 uur en de entree is gratis. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 
Wij hopen ook u en uw familie (ook opa’s en oma’s) te mogen ontmoeten tijdens dit 
concert.  
De uitnodiging voor het afsluitende concert volgt begin april.  
 
Nieuwe opzet luizencontrole 
 
We gaan de luizencontroles vanaf de meivakantie anders 
organiseren. 
Iedere groep heeft zijn eigen vaste luizenouder(s) die alleen de 
leerlingen van díe groep controleren. De controle vindt niet meer 
persé plaats op maandag maar op een willekeurige dag in de 
eerste week na een vakantie. De planning geschiedt in overleg 
met de leerkracht. Indien er hoofdluis wordt aangetroffen belt de 
leerkracht naar de ouders om dit te melden. 
We zijn nog op zoek naar luizenouders voor groep 2 (groep van juf Lisanne). 
 
Even voorstellen 
 

Mijn naam is Marieke Muilwijk en ik ben 18 jaar oud. In mijn vrije 
tijd speel ik graag voetbal, dit doe ik bij voetbalvereniging SSC'55 
in Sprang Capelle. 
Ik zit in mijn tweede jaar van de opleiding PABO Fontys Tilburg . Ik 
loop tot het einde van dit schooljaar stage op de dinsdag en de 
woensdag in groep 1a bij juffrouw Ria en juffrouw Sanne. De 
overige dagen ben ik op de PABO te vinden.  
Het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in groep 6 bij meneer 

Pim waar ik met veel plezier heb gestaan.  
Ik kijk er enorm naar uit om de aankomende tijd met net zoveel plezier mijn stage in 
groep 1 te lopen! 
 
Traktaties 
 
Een ouder merkte op dat de traktaties bij verjaardagen en/of andere evenementen 
steeds groter worden. Zou u daar aandacht aan willen besteden? Klein en op en als 
je het helemaal goed wilt doen: gezond.   
In de medezeggenschapsraad zullen we hier ook aandacht aan gaan besteden. 
 



Presentatie schoollied de Lage Weijkens 
 
Hoi allemaal, 
 
In januari zijn alle groepen van De Lage Weijkens in de muziekstudio geweest om 
het echte Lage Weijkens lied op te nemen. Wat een ervaring was dat! 
In de Carnavalsvakantie worden de laatste puntjes op de i gezet en dan is het lied 
eindelijk klaar om te beluisteren. De kinderen staan te trappelen om hun eigen 
stemmen terug te horen op de band. Zijn jullie ook benieuwd? 
 
Op woensdag 22 maart wordt het schoollied officieel gepresenteerd buiten op het 
schoolplein. Alle ouders zijn om half 9 van harte welkom om een kwartiertje bij de 
opening aanwezig te zijn.  
De kinderen zullen het lied dan nog eens voor jullie zingen, zodat jullie live kunnen 
horen waar zij zich de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden. 
Kunt u er helaas toch niet bij zijn? Geen paniek. Het Lage Weijkens lied zal vanaf die 
dag ook op de website geplaatst worden met een ondersteunend filmpje van het 
gehele proces. 
Tot woensdag de 22e! 
 
Groetjes Juf Evy (lio-stagaire groep 3) 
 
  
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragenlijsten                                                                        
 
Wij danken alle ouders die de vragenlijsten ingevuld hebben. 
Uiteindelijk hebben 111 ouders de lijst ingevuld en van 
opmerkingen voorzien. De volledige uitslag hangt in de hal van 
de bovenbouw. 
Op de hoofzaken zijn de scores als volgt op een schaal van MAXIMAAL 4 PUNTEN 
 

Leefklimaat in de groep 3,4 

Leerklimaat in de groep 3,4 

Afstemming leerstof 3,4 

Leerstofaanbod 3,4 

Onderwijstijd 3,5 

Leerlingenondersteuning 3,1 

Leefklimaat op school 3,1 

Samenwerking met ouders 3,3 

Informeren van ouders 3,2 

Deskundigheid personeel 3,4 

Huisvesting en voorzieningen 3,2 

Imago t.b.v. hoe de school zich 
presenteert 

3,4 

Resultaten van het onderwijs  3,4 

 
Wat gaan we er nu mee doen? Het is toch een mooie score?  
We gaan deze resultaten naast de bevindingen van de leerlingen en de leerkrachten 
leggen, dat kan niet één op één. Daarnaast gebruiken we ook de resultaten van de 
Risico-Inventarisatie (Arbomeester) en Inspectie. In april nemen we deel aan een 
audit die vanuit Leerrijk georganiseerd wordt. Daarbij bezoeken schoolleiders (en 
bestuur) elkaars scholen en komen met tops en tips. Dit alles moet vervolgens leiden 
tot een nieuw schooljaarplan met verbeterpunten. 

 

              We wensen iedereen een fijne vakantie! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
    


