Data
1 oktober
3 oktober
4 oktober
8 oktober
9 oktober
12 oktober
15 tm 19 oktober
Week 42
23 oktober

MR Vergadering
Start Kinderboekenweek
Kennismakingsgesprekken groep 3 tm 8
GGD Spreekuur
Kennismakingsgesprekken groep 3 tm 8
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Kledinginzameling OV

De schoolmaatschappelijk werker
Fijn! De meeste kinderen gaan graag naar school. Maar soms kan school ook
ingewikkeld zijn. Hoe ga je om met vriendjes en vriendinnetjes en wat als je het
moeilijk vindt om vragen te stellen in de klas? Misschien word je
wel uitgelachen. Herkent u deze of andere vragen bij uw kind?
Heeft u zelf zorgen over de opvoeding of loopt het niet lekker
thuis? Praat eens met de schoolmaatschappelijk werker. Samen
werkt u aan oplossingen.
Voor u en uw gezin
De schoolmaatschappelijk werker is er voor u en uw gezin. U bent welkom met al uw
vragen en zorgen over de kinderen, de opvoeding en de situatie thuis. Misschien
piekert u over de opvoeding of over geld. Want ook voor school heeft uw kind weer
spullen nodig. Misschien snapt u niet waarom uw kind steeds verdrietig is. U zou
willen dat hij of zij meer weerbaar wordt. Of u ligt wakker van de scheiding: hoe
vertelt u het de kinderen? Soms ziet u door de bomen het bos niet meer.
De schoolmaatschappelijk werker geeft advies en biedt ondersteuning. Dat kan een
sociale vaardigheidstraining zijn voor uw kind, een aantal gesprekken met u of
opvoedgesprekken bij u thuis. Samen kijkt u wat het beste past. Want elk gezin is
anders en ieder kind is uniek. De schoolmaatschappelijk werker is deskundig en biedt
maatwerk.

Vraag op school naar de maatschappelijk werker. Of bel naar Juvans Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening via (073) 644 42 44. U kunt ook rechtstreeks contact
opnemen via cindybrekelmans@juvans.nl of via 06-12054156
Informatieavond
We kunnen terugkijken op een goed bezochte informatieavond en jaarvergadering
van de oudervereniging op 13 september jongstleden. De jaarvergadering is volledig
in handen van de oudervereniging. Diederik Hoenders werd als nieuwe voorzitter
gekozen. Hij is de opvolger van Jörgen Kroot. Een goede basis voor een prettige
samenwerking is al gelegd. Naast Jörgen namen ook Saskia Aarts en Patricia Kuypers
afscheid. Zij zijn met zijn drieën, zeer verdiend, in het zonnetje gezet.
Schooltijden
Tijdens die informatieavond is nog kort iets gezegd over de nieuwe schooltijden
(continurooster). De opstart is tot op heden naar tevredenheid verlopen. Binnenkort
krijgt u een vragenformulier waarop u kunt aangeven hoe u het nieuwe rooster
ervaart.
Het team heeft morgen een studiebijeenkomst om hun ervaringen onderling te
bespreken. In de volgende nieuwsbrief zullen we u over de bevindingen informeren.
Jeugdverpleegkundige en jeugdarts
Beste ouders en kinderen,
Na een lange zomer neemt het normale leven weer zijn
gang. De scholen zijn weer begonnen en kinderen zijn weer
aan de slag om heel veel nieuwe dingen te leren. Dat kan
lesstof zijn maar ook sociaal in contact met andere kinderen.
Kinderen ontwikkelen zich en zijn in beweging. Meestal
verloopt dat soepel en gaat dat zoals je dat als ouder graag
ziet. Soms loop je tegen obstakels aan die zelf je in het gezin op kunt lossen of met
behulp van de leerkracht. Soms kan er meer nodig zijn en dan kunnen wij, Mariette
Quik de jeugdarts of Bernadette Rijpert de jeugdverpleegkundige, met u als ouders
meedenken.
Dit kan gaan over lichamelijke vragen zoals ‘hoort of ziet mijn kind wel goed?’, ’ik zie
opvallende dingen in zijn motoriek, kijk eens met mij mee’ etc. Het kan ook gaan
over opvoedvragen. Bijvoorbeeld ‘mijn kind luistert slecht naar mij, is brutaal, kan
niet goed slapen of eten is altijd een strijd’. U kunt het als ouder nog veel beter
aanvullen. Denk aan situaties die van u als ouders veel energie kunnen vragen en de
gezelligheid in het gezin kunnen verstoren.
Wilt u daar hulp bij neem dan contact met ons op. Samen kunnen we dan kijken
welke hulp het meest passend is. U kunt een afspraak met een van ons maken door
een mail te sturen naar: loonopzand.consultatiebureau@ggdhvb.nl. Ook kunt u
Bernadette aanspreken als zij op school aanwezig is.

Acht keer per jaar is Bernadette in de ochtend van 08:15 tot 08:45 uur op de Lage
Weijkens te vinden. De data kunt u vinden in de nieuwsbrief of vragen aan de
leerkracht. Geen enkele vraag is gek of onnodig. Laten we er samen naar kijken!

Bernadette Rijpert,
jeugdverpleegkundige

Mariette Quik,
jeugdarts

Ouderpanel
Tijdens de informatieavond heeft de directeur ook geduid op een
ouderpanel/oudergespreksgroepje. Vorig schooljaar hebben drie groepen ouders met
de directeur en een teamlid (tevens mr-lid) gesproken over een aantal stellingen.
Stellingen die gingen over de gang van zaken op school, de begeleiding van ouders
en leerlingen, over communicatie enz. Die gesprekken hebben informatie opgeleverd
hoe we dingen beter kunnen doen. Soms lukt dat niet ad hoc en is een en ander
opgenomen in het schooljaarplan van dit schooljaar. Voorbeeld: hoe gebruiken we
informatiekanalen (website, E-mail, klasbord).
Dit schooljaar willen we twee keer een gespreksgroepje formeren. Éen keer op een
avond (vóór een MR-vergadering op maandagavond) en één keer ‘s ochtends om
8.30 uur (woensdagochtend).
We zoeken deelnemers die een keer aan willen sluiten. U kunt zich aanmelden via de
mail: directiedelageweijkens@leerrijk.nl
Wilt u daarin aangeven of u deel wilt nemen op een maandagavond van 18.30 uur
tot 19.45 uur of op een woensdagochtend van 8.30 uur tot 9.45 uur? Vermeld dan
ook dat u de ouder bent van … uit groep …
U krijgt tijdig bericht wanneer de bijeenkomst gepland is.
Leerlingenpanel
Naast het ouderpanel willen we ook aan de slag met een leerlingenpanel of
leerlingenraad. Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren hoe we dat in kunnen
richten en welke vraagstukken we het leerlingenpanel voor kunnen leggen.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Sam Paalvast en ben 19 jaar. Ik woon in Loon op Zand en heb
zelf ook drie jaar op de Lage Weijkens gezeten. Op 27 augustus ben ik
begonnen met mijn eerste jaar op de pabo en mag ik stage gaan lopen
op de Lage Weijkens. Het eerste half jaar zal ik in groep 3 bij juf Evy

te vinden zijn. Ik heb er heel veel zin in en hoop veel te leren, maar ook zeker de
kinderen veel te leren!
Hoi,
ik ben Rinske Reijns ik ben 17 jaar oud en woon in Waalwijk. Ik loop dit
komende halfjaar stage in groep 6. Ik zal op dinsdag en woensdag
aanwezig zijn op de Lage Weijkens. Ik zit in het eerste jaar van de PABO
en dit is dus mijn eerste stage school. Ik hoop dat de rest van mijn stage
net zo goed en leuk verloopt als dat het tot nu het geval toe is. Als er nog
vragen zijn mogen die verder altijd nog gesteld worden.

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Dinsdag 23 oktober 2018
Tussen 08.00 uur – 09.30 uur

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens
en basisschool De Blokkendoos weer de eerste kledinginzameling van dit
schooljaar. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van
onze school. Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen
naar:

Basisschool De Lage Weijkens
Ingang Gerlachusstraat

Basisschool De Blokkendoos
Ecliptica 26
Wat
Wat
-

wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv.
van een kringloopwinkel)

Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een
plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de
kleding.
Deze actie komt tot stand i.s.m. A&K Kleding en Distributie en OV De Lage Weijkens
en OV De Blokkendoos. Bedankt voor uw medewerking.
Vanuit de werkgroep Sociale Veiligheid
Vorige week hebben we aandacht besteed aan ‘De Week Tegen
Pesten’. De Interne Contact Personen (juf Christine en juf Will)
hebben zich voorgesteld in elke groep. Er zijn verschillende lessen
in de klassen gegeven o.a. over het verschil tussen pesten en
plagen.
We gaan voor: ‘een schooljaar zonder pesten!’
Kennismakingsgesprekken
De eerste gesprekken tussen ouders en leerkrachten hebben inmiddels
plaatsgevonden. Soms was het wenselijk om deze gesprekken al meteen in het begin
van het schooljaar te houden (pro-actief). Wij vernemen alom tevredenheid over
deze nieuwe aanpak. Dit komt zeker ook terug in de gespreksgroepen (panels van
ouders en wellicht leerlingen).

Speelplaats
Na 2 jaar voorwerk gaat de speelplaats de komende tijd in fases
veranderingen ondergaan. We hebben opdracht gegeven voor het
aanpassen van de zandbak met daarboven een schaduwdoek bij
warm weer. Tevens worden de duikelrekken bij de kleuters verplaatst
naar de andere duikelrekken en voorzien van een dempende

ondergrond.
Daarnaast zijn we bezig om het schuurtje naast de tafeltennistafel te verplaatsen,
deze dan te vervangen en op de plek van het andere schuurtje neer te zetten.
Komende week volgt er een gesprek met de gemeente met als doel een
fietsenstalling te realiseren aan de zijkant van de lokalen van groepen 6 en 7.
Toiletten en dak
De toiletten van de midden- en bovenbouw zijn inmiddels
volledig gerenoveerd. Mede dankzij het goede weer heeft de
renovatie nagenoeg geen overlast bezorgd. De frisse wc’s zijn
gerealiseerd, nu nog de frisse school (dak). Daar wordt achter
de schermen door gemeente en bestuur hard aan gewerkt.

Stichting Muziekopleiding
Loon op Zand

Meld uw kind aan voor blok 2 van Muzieklessen bij de BSO
Op 3 september zijn de lessen Muziek bij de BSO (op basisschool De Blokkendoos)
en georganiseerd door de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand weer gestart.
Onder de bezielende leiding van muziekdocente Beppie Schalken hebben leerlingen
uit groep 1 t/m 3 en uit groep 4 t/m 7 muzikale verre reizen gemaakt. Dit was tevens
juffrouw Beppies laatste muzikale uitstapje. Helaas reist zij alleen verder. We hebben
echter een nieuwe, goed, leuke, enthousiaste reisleidster in de persoon van juffrouw
Femke Vrencken die het koffertje verder zal dragen.
Op maandag 22 oktober aanstaande gaat met juffrouw Femke blok 2 van start
(weer 5 lessen op maandag. Groep 1 t/m 3 van 15.15 uur t/m 15.45 uur en groep 4
t/m 7 van 15.45 uur tot 16.30 uur en voor de gevorderde leerlingen een extra
kwartier tot 16.45 uur). Het thema van blok 2 is voor 1 t/m 3 HERFST en voor 4 t/m
7 GRIEZELEN EN MONSTERS. SPANNEND!!

Interesse?

Ook mee herfsten of griezelen? Lees dan de aanmeldingsbrief door die bij de mail 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)

Even voorstellen nieuwe docente muziek bij de BSO
Hallo allemaal,
Ik ben Femke Vrencken, 26 jaar oud en ik kom uit Tilburg. Twee jaar geleden ben ik
afgestudeerd aan het conservatorium voor klassiek dwarsfluit. Tijdens deze studie
ben ik al begonnen met lesgeven aan jonge kinderen. Dat beviel zo goed, dat ik
besloten heb om verder te studeren aan de PABO. Op dit moment ben ik daar druk
mee bezig, zodat ik over een dik jaar mijn tweede diploma op zak heb. Daarna zou
het mijn droombaan zijn om deels voor de klas te staan en om op basisscholen
muzieklessen te kunnen geven. Daarom ben ik hartstikke blij, dat ik bij jullie op de
BSO les ga geven. Ik heb er in ieder geval super veel zin en ik hoop jullie ook!
Groetjes, Femke

