Data
30 april tm 4 mei
7 mei tm 9 mei
7 mei
7 mei
10 en 11 mei
14 mei tm 17 mei
21 mei
24 mei
30 mei
30 mei tm 1 juni

Meivakantie
Deze week luizencontrole
GGD spreekuur
MR vergadering
Hemelvaart iedereen is vrij
Avondvierdaagse
2e Pinksterdag iedereen is vrij
Studiemiddag team kinderen zijn ‘s middags vrij
OV vergadering
Kamp groep 8

Muziek bij de BSO

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Meld uw kind aan voor blok 5 van Muzieklessen bij de BSO!

Muziek bij de BSO zit er alweer bijna op dit schooljaar. Nog 1 blok te gaan.
Afgelopen blok hebben de leerlingen onder de enthousiaste leiding van
muziekdocente Beppie Schalken dierenmuziek gemaakt en Canon
gezongen. In een echt concert lieten ze zien wat ze allemaal geleerd
hadden.
Op maandag 7 mei 2018 aanstaande gaat het laatste blok, blok 5, van start (weer 5
lessen op maandag 7, 14 en 28 mei en 4 en 11 juni. Groep 4 t/m 7 van 15.15 uur
t/m 16.00 uur en groep 1 t/m 3 van 16.00 uur tot 16.30 uur). In Blok 5 passeren
diverse muziekinstrumenten de groepen. Instrumenten worden voorgesteld en
voorgespeeld en de leerlingen mogen ze uitproberen.

Interesse?

Zin om mee uit te proberen? Lees dan de aanmeldingsbrief door. Deze brief is bij de
nieuwsbrief gevoegd en is op school beschikbaar en bevat meer info over les opzet,
tijden en kosten.
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)

Vijf tips bij de mediaopvoeding van je kind
“Media zijn leuk. Maak er, samen met je kind, vooral plezier mee”. Deze
geruststellende woorden zijn afkomstig van Jolien Hesselberth, adviseur
educatie bij de Bibliotheek Midden-Brabant. Ze zijn de belangrijkste
boodschap van de Bibliotheek tijdens de Media Ukkie Dagen (6 tot 13
april). Tijdens deze landelijke campagne geeft Jolien in korte video’s
praktische tips over mediaopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6
jaar.
“We merken dat er bij jonge ouders veel vragen zijn
over het gebruik van vooral online media”, vertelt
Jolien Hesselberth. “Als Bibliotheek geven we advies
aan ouders, zowel in onze vestigingen als op onze
website en Facebookpagina. Daar vind je tijdens de
Media Ukkie Dagen bijvoorbeeld 5 korte filmpjes
waarin ik praktische tips geef. Ook zijn er in april
inloopuurtjes in de Bibliotheken Tilburg Centrum,
Kaatsheuvel en Waalwijk, en delen we groeiboekjes
uit vol met tips over taal en media.”

Volg de tips van Jolien tijdens de Media Ukkie Dagen (6 t/m 13 april)
op Facebook of YouTube.
IEP-eindtoets groep 8

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april is de IEP-toets afgenomen. De uitslag komt in
de week van 22 mei binnen. De rapportages hiervan zullen dan z.s.m. aan de
kinderen mee worden gegeven.
Na de eindtoets…
… werken de kinderen gewoon door aan het gewone
lesprogramma. Wel zijn we inmiddels begonnen met de
eerste voorbereidingen voor de musical ‘De tent op zijn
kop’. Misschien wel leuk om te weten is dat we dit jaar
voor de uitvoeringen uitwijken naar een zaal met podium
in de Venloene. Als buren kunnen we zo op een gezellige manier iets voor elkaar
betekenen. Groep 8 zal dus ook een voorstelling geven voor de bewoners aldaar!
In mei/juni is er het schoolkamp naar Oostkapelle en zo komen er nog wat meer
activiteiten.
Maar zoals aangegeven blijven we ook echt werken aan de gewone schoolvakken.
Het is dan op school niet “klaar”. We willen de kinderen v.w.b. de schoolse
vaardigheden in hun ritme houden. Hier hebben ze alleen maar profijt van als ze
naar hun nieuwe school gaan.
Groep 8 op kamp
Op woensdag 30 mei gaat groep 8 op kamp naar Oostkapelle. De kinderen
vertrekken tegen de klok van 9.00u. 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 in! Vrijdag 1 juni zijn we rond 17.15u weer terug. Op het Klasbord van
groep 8 zullen we regelmatig een fotootje plaatsen.
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

Herhaalde oproep voor MR leden
In de nieuwsbrief van april deden we een oproep aan ouders om zich kandidaat te
stellen voor de MR. Helaas heeft zich nog niemand gemeld. Daarom deze herhaalde
oproep.
We zijn op zoek naar een enthousiaste, betrokken ouder die zich, samen met de
andere MR leden, wil inzetten voor de belangen van kinderen, ouders en personeel
van onze school. De volgende onderwerpen staan o.a. op de MR agenda:
schooltijden, communicatie, werkdruk, vakantierooster, formatie, ouderpanel,
vragenlijsten.
U kunt zich kandidaat stellen (tot en met 18 mei) bij een lid van de
verkiezingscommissie: Diana Beerens (diana.beerens@gmail.com)
of Will van Hoof (wvhoof@delageweijkens.nl). Als u hierover vragen heeft of graag
nog een toelichting wilt, neem gerust contact op met één van hen.
Schoolvoetbal
Afgelopen maand hebben we weer deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi.
Op woensdag 4 april hebben de jongens gestreden om de titel. Het 1e team, wat
bestond uit leerlingen uit groep 8, was na de poulefase klaar met het toernooi.
Het 2e team, wat bestond uit leerlingen uit groep 6 en 7, was door naar de
kruisfinales. Helaas was dit het eindpunt voor ons 2e team.

Op vrijdagavond hebben de meiden er een knotsgekke en bloedstollende avond van
gemaakt. Het 1e en 2e team kwamen elkaar namelijk tegen in de halve finale. De
meiden uit groep 8 moesten, na strafschoppen, hun meerdere erkennen in team 2.
Na deze zinderende wedstrijd moesten deze 2 teams naast elkaar de finale en
"troostfinale" spelen.
Gelukkig werden deze beide wedstrijden gewonnen, waardoor we met beide teams
op het podium kwamen. Team 2 speelt door het behaalde kampioenschap de
regiofinale op woensdag 16 mei in Tilburg op de velden van VV Sarto.
Wij bedanken alle begeleiders voor hun hulp tijdens het toernooi! Wordt vervolgd...

Chromebooks en I-pads in gebruik nemen
Vers van de pers! Deze week zijn alle apparaten voorzien van de goede software en
daarmee gebruiksklaar gemaakt. Hiermee kunnen we dus van start gaan.
Vooralsnog gaan we het als volgt organiseren:
Groep 1 t/m 4 gaat werken met de Ipads.
Groep 5 t/m 8 gaat werken met de chromebooks.
We houden u op de hoogte!
Schooltijden
Los van deze nieuwsbrief ontvangt u een brief over de schooltijden. In deze brief
staat het besluit omschreven.

Staking primair onderwijs in Noord-Brabant en Limburg 13 april
De leraren in Noord-Brabant en Limburg legden vrijdag 13 april massaal het werk
neer. Zij willen zich sterk maken voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging
van de sector, zodat de leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort. De PORaad ondersteunt de staking en volgt de verschillende activiteiten in het zuiden van
het land.
De vakbonden organiseerden deze staking weer in overleg met de partijen van het
PO-front. Het PO-front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn
vrijgemaakt om salarissen te verhogen, te weinig en wil een betere bekostiging voor
het primair onderwijs om de gevolgen van het lerarentekort te beperken. Op basis
van een peiling onder de leden staat de PO-Raad achter de actie.
Om de druk op minister Arie Slob van Onderwijs en het gehele kabinet te houden,
hebben de partijen afgesproken om een estafette van acties te houden. De estafette
is op 14 februari in Noord-Nederland begonnen, op 14 maart waren de provincies
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan de beurt. Zij hebben het ‘stokje’
doorgegeven aan de medewerkers in Noord-Brabant en Limburg.
Er waren op 13 april twee hoofdlocaties (Eindhoven en Sittard) met een inhoudelijk
programma. De presentatie van het programma was in handen van muzikant en
schrijver Frans Pollux. In het programma was er ruimte voor verschillende sprekers
en muziek. Enkele collega’s van de Lage Weijkens hebben deelgenomen aan de
manifestatie in Eindhoven.

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Afgelopen donderdag 15 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. 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
Groep 3 Jasper en Benjamin

Score Versie
45
wizFUN

Groep 3 Luan en Saar

25

wizFUN

Groep 4 Fleur en Neeltje

47

wizFUN

Groep 4 Jip en Polle

40

wizFUN

Groep 5 Joris en Eefje

43

wizKID

Groep 5 Mynke en Rein

25

wizKID

Groep 6 Lonneke en Malika

91

wizKID

Groep 6 Pepijn en Teun

78

wizKID

Groep 7 Klaas en Ivan

61

wizSMART

Groep 7 Noi en Isa

76

wizSMART

Groep 8 Cas en Jamy

77

wizSMART

Groep 8 Nout en Lynn

64

wizSMART

fijne vakantie allemaal!

