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Week 19 
8 tm 12 mei 

Luizencontrole nieuwe stijl, klassenouders bepalen in overleg met 
de leerkracht op welke dag deze week de luizencontrole plaats 
vindt 

9 mei GGD inloop spreekuur 

22 mei MR vergadering 

25 en 26 mei Hemelvaart iedereen is vrij 

29-30-31 mei Vierdaagse 

31 mei 
1 en 2 juni 

Kamp Zeeland groep 8 

 
 

                    
 
                          Stichting              

                Muziekopleiding 
                  Loon op Zand 

 
 
Aanmelding bij Muziek bij de BSO blok 5 
 
Beste leerling en ouder(s), 
 
Het vierde blok Muziek bij de BSO zit er alweer op. Juffrouw Beppie en de 
muziekleerlingen hebben enthousiast en hard gewerkt. De jongsten (groep 1,2 en 3) 
zijn met muziek bezig geweest rondom het thema Lente en de kinderen van groep 4 
tot en met 7 hebben les gehad op de Pbone (een hippe trombone). 
In Blok 5 zal juffrouw Beppie allerlei muziekinstrumenten laten zien en horen (met 
medewerking van muzikanten van Sophia’s Opleidingsorkest). De instrumenten 
mogen ook uitgeprobeerd worden. De leerlingen van groep 4 tot en met 7 hebben 
weer les van 15.15 uur-16.00 uur en de leerlingen van groep 1 tot en met 3 van 
16.00 uur tot 16.30 uur. De lessen van blok 5 zijn op: maandag 29 mei, maandag 12 
juni, maandag 19 juni, maandag 26 juni en maandag 3 juli. 
Wil je ook met Blok 5 meedoen, geef dat dan via onderstaand strook even door. Vul 
de strook in en geef hem af bij de BSO of lever hem in bij Bernadette Essers-Jacobs, 
Gildeweg 87, Loon op Zand (mailen mag ook: bernadette_essers@hotmail.com) Wil 
je meer info over muzieklessen bij de BSO of muzieklessen in het algemeen bij 
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand, kijk dan op de site 
www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of leg contact met Bernadette Essers (0416-
363235 of bernadette_essers@hotmail.com) 
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---- ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
Naam…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
Adres…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
Geboortedatum/Groep op school in schooljaar 
2016/2017:………………………………………………………………. 
School: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
Emailadres…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos)/Nee*  ( *Streep door wat niet van 
toepassing is.)  
Blok 5 kost voor leerlingen uit groep 4 tot en met 7 € 25,- en voor een leerling uit 
groep 1 t/m 3  €17,50. 
 
Graag aanmelden vóór 15 mei aanstaande voor deelname aan het 5e blok.  
 
WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE 
 
Afgelopen donderdag 16 maart deden 12 duo’s  
van onze school mee aan de W4Kangoeroe 
reken- en wiskundewedstrijd. Jaarlijks wordt in 
maart de W4Kangoeroe reken- en 
wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 
landen. De wedstrijd bestaat uit 
vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De 
moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. De deelnemende landen 
spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2017 meer dan 7 miljoen leerlingen 
mee aan de W4Kangoeroewedstrijd! Sinds een aantal jaren ook op de Lage 
Weijkens.  
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 
1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het 
gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als 
eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''. 
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde 
heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Waarschijnlijk 
ontdekken de leerlingen dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Bovendien kun je 
nog prijzen winnen ook . Deze worden medio mei verwacht. De toetsen zijn 
opgestuurd en werden door de organisatie nagekeken. Benieuwd naar de uitslag? 
Hieronder kun je zien hoe onze rekenwonders het gedaan hebben! De leerlingen 
hebben er in ieder geval fanatiek en met veel plezier  aan gewerkt. Super gedaan! 
 
 



Klas   Naam Score Percentiel Versie 

Groep 3   Mouna en Lobke 31 72.4843 wizFUN 

Groep 3   Polle en Fleur 33 74.5283 wizFUN 

Groep 4   Bart en Fee 62 81.4815 wizFUN 

Groep 4   Davey en Laura 50 57.3545 wizFUN 

Groep 5   Jinthe en Sven 51 28.3887 wizKID 

Groep 5   Sanne en Joep 43 14.1517 wizKID 

Groep 6   Aukje en Marieke 82 72.0461 wizKID 

Groep 6   Klaas en Lynn 77 61.8876 wizKID 

Groep 7   Cas en daan K 65 60.9739 wizSMART 

Groep 7   Jamy en mees R 68 69.1602 wizSMART 

Groep 8   Ivo en Max 64 41.1942 wizSMART 

Groep 8   Loes T en Stijn 65 43.0036 wizSMART 

 
Groep 3 Got Talent! 
 

De afgelopen vijf weken heeft juf Evy in 
groep 3 haar blokstage uitgevoerd.  
Hiervoor is er in groep 3 gewerkt binnen het 
thema theater. We zijn gestart met een 
woordweb over theater. Hoe ziet een theater 
eruit? Wat voor voorstellingen heb je 
allemaal? Wat heb je nodig om zo’n 
voorstelling te maken? Kunnen wij dat ook? 
Ja, dat kunnen wij zeker! 

 
Vier weken lang hebben de kinderen in 
groep 3 lessen gehad over het thema.  
Zo hebben zij kennis gemaakt met de 
disciplines dansen, zingen, acteren en 
goochelen. Maar ook hebben zij gerekend 
met plattegronden van een theater. Van 
alles kwam voorbij! 
Na deze vier weken zijn de kinderen 
begonnen met het maken van een eigen voorstelling: Groep 3 got talent!  Maar wat 
hebben we daar nu eigenlijk allemaal voor nodig? En wat zijn mijn talenten? 
Zo heeft groep 3 nagedacht over wat hun eigen talenten zijn, maar ook wat de 
talenten van de andere kinderen in de klas zijn.  
 
De kinderen zijn begonnen met het bedenken van hun act. Vervolgens hebben zij 
een poster gemaakt om reclame te maken voor de voorstelling. En natuurlijk 
mochten zij ook hun eigen uitnodiging maken voor papa en mama. 
De vijfde week stond in het teken van het oefenen van de voorstelling met natuurlijk 
een generale repetitie. Om het thema theater af te sluiten was het dan eindelijk tijd 
voor het opvoeren van onze eigen voorstelling. We hadden verschillende acts, 



waarbij allerlei talenten van de kinderen getoond werden: 
breakdance, presenteren, kunstjes doen, voetbaltrucs, dj’s, dansen en goochelen. 
Een beetje zenuwachtig waren de kinderen van groep 3 wel, maar wat hebben ze 
het super gedaan. Echte artiesten! 
 

 
Zwanger 
 
Blij nieuws, juffrouw Wendy is zwanger en zal hopelijk na 
een fijne zwangerschap in oktober een gezonde baby ter 
wereld brengen! Alle goeds juffrouw Wendy en heel hartelijk 
gefeliciteerd! 
 
Speelplaats 
 

Uit de antwoorden in de vragenlijsten haalden wij ook 
dat de speelplaats aantrekkelijker gemaakt mag worden. 
We wisten dat zelf natuurlijk ook al en hebben daarvoor 
een werkgroep in het leven geroepen met leerkrachten 
en ouders uit de oudervereniging. Zij hebben 
gesprekken met kinderen en met elkaar om tot ideeën 
te komen. Ideeën die gaan over de inrichting maar ook 
hoe we aan de nodige centjes moeten komen. Voordat 

de schop echt in de grond gaat zijn we zeker anderhalf tot twee jaren verder. 
Suggesties zijn uiteraard welkom.  
 
Groep 8 op kamp! 
 
Op woensdag 31 mei gaat groep 8 op kamp naar Oostkapelle. De kinderen 
vertrekken tegen de klok van 9.00 uur onder begeleiding van ouders, leerkrachten en 
B&B Verhuizingen naar de kamplocatie ‘Weltevreden”. Dit is een oude boerderij / 
kamphuis met genoeg faciliteiten om de kinderen daar 3 gezellige dagen en twee 
onrustige nachten te bezorgen. In de omgeving is een hoop te ondernemen, wat we 
zeker ook gaan doen. We hopen ook op een beetje zonnig weer natuurlijk, zodat de 
kinderen lekker op het strand kunnen uitwaaien en een gezond kleurtje op kunnen 
doen.  



De kids en de leerkrachten die meegaan (Maarten, Pim en Mariska) hebben er 
allemaal veel zin in! Vrijdag 2 juni zijn we rond 17.15u weer terug. Op het Klasbord 
van groep 8 zullen we regelmatig een fotootje plaatsen. Voor vervanging van Pim en 
Mariska wordt natuurlijk gezorgd. We danken iedereen die bij het kamp helpt bij 
voorbaat al hartelijk voor de hulp! 
 
Voor het vervoer van de bagage van groep 8 naar het kampadres in Oostkapelle 
mogen we dit jaar wederom rekenen op de hulp van de fa. B & B verhuizingen. 
Hiervoor onze hartelijke dank! 

 

 
 

 

 fa. B&B Verhuizingen 

Loon op Zand 

tel.  06-41695265 

 
 
 
Musical groep 8 
 

In groep 8 wordt na de Meivakantie gestart met het 
instuderen van de musical. We hebben een splinternieuwe 
musical aan kunnen schaffen met de titel “Help, we zijn het 
bruidspaar kwijt”.  Het belooft een grappige musical te worden 
met genoeg sensatie en romantiek. De rollen zijn verdeeld en 
de eerste liedjes beginnen de kinderen voorzichtig te kennen 
nu. 
Vernieuwend en voor de kinderen heel leuk is het feit dat er 
een app te downloaden is van “Help, we zijn het bruidspaar 
kwijt” , waardoor ze op hun smartphone de tekst en liedjes 
kunnen oproepen. 

Juf Michelle (stagiaire groep 7) gaat helpen bij het instuderen van de musical, maar 
ik zou er graag nog de hulp van een ouder bij kunnen gebruiken. Ook als u het leuk 
zou vinden om te helpen met het schilderen van het decor bent u van harte welkom. 
Laat het even weten aan Maarten als u interesse heeft! 
 
Vanuit de MR vergadering van 13-03-2017  
 
 Evaluatie vragenlijsten: er is dus een verschil in beleving bij ouders/ kinderen en 

leerkrachten. Hoe zou dat komen? De uitslag komt wel overeen met de geluiden/ 
signalen die de oudergeleding krijgt van andere ouders. Ouders voelen zich niet 
altijd gehoord als ze met een (leer) probleem op school komen. Het is belangrijk 
voor ouders dat er afspraken / een plan van aanpak gemaakt worden (inzichtelijk 



wie welke taak heeft: leerling - leerkracht – ouder. Reële verwachtingen 
uitspreken, evalueren en successen vieren. 

 Partnerschap / samenwerken/ communicatie met ouders – school is belangrijk. 
De goede dingen horen we misschien wel te weinig. En die gebeuren er ook! 
Gaan werken met een ouderpanel/ koffie uurtje bij John kan hiertoe bijdragen. 

 Status "frisse school": stagneert bij de gemeente. Ouders hierover informeren. 

 Rol van de MR: Bij instemming en advies een positief kritische houding. De 
inbreng van de ouders is naar tevredenheid. Met betrekking tot de vragenlijsten is 
de inbreng van de oudergeleding aanvullend. We begrijpen opmerkingen en 
scores beter. 

 BS de Blokkendoos heeft gestemd over een continue rooster. Dit gaat schooljaar 
2018-2019 in. Is continue rooster iets wat ook op de Lage Weijkens onderzocht 
moet worden? Afwachten of er signalen vanuit ouders komen. 

 Vakantierooster: We hebben gekeken naar de marge uren of 6 december voor 
alle kinderen vrij kan zijn. Dat blijkt te kunnen. Dan kan het team op die dag een 
studiedag plannen. 

 Er is onduidelijkheid bij ouders tot hoe ver de “Kiss en Ride zone” loopt. 
 
Meedenken over school (full-partnership) 
 
We willen ook u de gelegenheid geven mee te denken en te praten over hoe u de 
school voor u ziet. Het idee is dat u zich aanmeldt om op een woensdagochtend een 
uur met de directeur van gedachten te wisselen. Dit zou kunnen met een groep van 
9 personen (uit elke groep één). Als er meer aanmeldingen van ouders uit een groep 
komen, wordt een lijstje gemaakt voor een volgende keer zodat meer ouders de kans 
krijgen een keer aan te schuiven. 
Het is niet de bedoeling dat individuele/persoonlijke zaken hier besproken worden. 
Daarvoor kunt u altijd bij de leerkracht of directie terecht. We bespreken samen hoe 
we kunnen werken (sparren) aan een goede school. Tips en tops dus. Maar ook 
onderwerpen als eigenaarschap in het leren, communicatie, de rol van ouders enz. 
kunnen ter sprake komen. 
Aanmelden kan via de mail (info@delageweijkens.nl) met uw  naam, naam van uw 
kind en de groep die u wilt vertegenwoordigen.     
 
                 Wij wensen iedereen een 
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