Data
2 december
7 december
17 december
18 december

Sinterklaas op school
Groep 1 tm 4 vrij
Kerstviering (onder schooltijd)
Groep 1 tm 4 vrij
Groep 5 tm 8 12.30 uur start Kerstvakantie tm 1 januari

Wist je dat …
•
•
•

•
•

de groepen 4 en 5 hebben meegedaan aan een educatief
kunst- en natuurproject over riool, water en milieu van
Spraakwater: het riddertoernooi?
groep 4 een lipdub heeft gemaakt voor de afsluiting van het taalthema
onderweg?
de groepen 3 en 4 briefcontact hebben met een fictief personage: Laura, uit
Australië. De kinderen leggen haar alles uit over de tradities en gebruiken in
Nederland. Toevallig dat dat nu ook net het Blink-thema is
.
we bij het brengen en ophalen van de kleuters nog steeds 1 richting hanteren?
je dus via de ‘hoofdpoort’ naar binnen komt en via de poort bij de kleuters weer
naar buiten gaat?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
Mediamasters in groep 6-7-8
In de bovenbouw hebben we ons deze maand beziggehouden met MediaMasters.
Week van de Mediawijsheid: media en gezondheid
MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid.
De week van de mediawijsheid (6 t/m 13 november) stond dit
jaar in het teken van media en gezondheid.
In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog
even je appjes checken of ga je vroeg slapen? Hoe kun je media
gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van
media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. Waar voel jij je
goed bij? Je hebt het zelf in de hand.
Middels het spel mediamasters zijn we erachter gekomen hoeveel de bovenbouw al
wist en zijn ze ook meer te weten gekomen over dit actuele thema. De
betrokkenheid was groot!

Nieuwe student in groep 6
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf Pauline stage zou komen
lopen in groep 6. Vanwege drukke bezigheden met haar baan hebben we in goed
overleg besloten de stage te beëindigen.
Inmiddels is vorige week een nieuwe student gestart in de groep. Ze stelt zich even
aan u voor.
Ik ben Zoë Knops en ik ben 19 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk
uit Berkel-Enschot, maar woon nu op kamers in Tilburg. In mijn
vrije tijd hockey ik graag en geef ik ook hockeytraining aan 2
verschillende teams. Ik ben dit jaar begonnen aan de opleiding
PABO aan de Fontys in Tilburg. Ik loop daarom nu ook stage in
groep 6 bij Jessica en Pim! Ik heb er super veel zin in en ik kijk
er naar uit om lekker aan het werk te gaan als docent!
Groetjes Zoë Knops
Renovatie speelplaats afgerond
De afgelopen schooljaren heeft de speelplaats een flinke verandering ondergaan.
Er is inmiddels een fietsenstalling door uitbreiding van de speelplaats. Om de
speelplaats is een nieuwe hekwerk geplaatst. De toegangspoort is voorzien van
dieren die voorkomen in de Loonse en Drunense duinen
Een van de schuren is verplaatst naar de rand van de speelplaats, wat meer
speelruimte oplevert. Verder is er een duikeleiland gecreëerd met een zachte
ondergrond en een podium in de hoek rondom de boom.
De zandbak bij de kleuters is verkleind om meer speelruimte te creëren. Tevens is
een schaduwdoek aangeschaft voor boven de zandbak in de zomer. Als laatste zijn
er, in het voorjaar, door middel van pleinplakkers diverse speelvelden aangelegd en
een verkeersplein gemaakt bij de kleuters.
We kunnen er weer even tegen. Alle ouders en kinderen die mee hebben gedacht,
dank hiervoor! Speciale dank gaat uit naar de Oudervereniging voor de financiële
bijdrage en het ondersteunen bij dit grote project. Zie de foto’s voor een impressie.

Muziek bij de BSO

St. Muziekopleiding
Loon op Zand

Meld uw kind aan voor blok 3 van Muzieklessen bij de BSO!
Wat vliegt de tijd als je het leuk hebt. En de tijd vliegt bij de lessen ‘Muziek bij de
BSO’. Het tweede blok is ook al weer (bijna) voorbij. Nu even rust in de drukke
‘feest-maanden-tijd’ en dan weer lekker actief (letterlijk en figuurlijk) Aan De Slag.
Vanaf donderdag 21 januari 2021 gaat Meneer Juan verder met de lessen
‘Muziek bij de BSO’. Deze keer met onder andere Orff Muziekinstrumenten (weer 5
lessen op donderdag. De lessen zijn van 15.00 uur t/m 15.30 uur en bij voldoende
belangstelling ook van 15.30 uur tot 16.15 uur (groepen worden dan gesplitst 1 tm 3
en 4 tm 7).

Interesse?

Wil je ook aan de slag gaan? Lees dan de aanmeldingsbrief door die bij de
nieuwsbrief is gevoegd. Wil je er eerst meer over weten, kijk dan op de site
www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of leg contact met Bernadette Essers (0416363235 of bernadette_essers@hotmail.com)

Blink!
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuw thema. Bij
een nieuw thema hoort natuurlijk een spetterende opening.
Onder het genot van Nederlandstalige meezingers begon de
dag met een modeshow. Onder andere ‘’sinterklaas’’, een
schaatsster, een hollandsupporter, het kaasmeisje, een
schilder, de boer en koningin Maxima & koning WillemAlexander kwamen voorbij. Ook konden de typisch Hollandse
spelletjes natuurlijk niet ontbreken. In dit thema staat het
volgende onderwerp centraal:

Echt Nederland
Dit wordt in verschillende groepen weer uitgediept
in de volgende onderwerpen:
Groep 3 & 4 Gezellige tradities
Als de dagen donkerder worden eten we
erwtensoep en pepernoten en vieren we
Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk?
Groep 5 & 6 Ik hou van Holland
Wat is typisch Nederlands? Welk beeld hebben we
van typische Nederlanders? En klopt dit wel?
Groep 7 & 8
Wie is de baas in ons land en hoe is dat geregeld?
Wat vind jij belangrijk voor ons land?
Beoordeling Blink! op het rapport
Nu we als school vak geïntegreerd lesgeven wat betreft de
zaakvakken gaat er ook het een en ander op het rapport van de
leerlingen veranderen. De weergeving van het vak Blink!, wat
staat voor de wereldoriëntatie vakken, wordt als volgt
weergegeven op het rapport. Onder de hoofdkop
‘Wereldoriëntatie’ komt het kopje Blink! Wereldoriëntatie te staan. Hieronder valt het
proces van het onderzoekend leren, het eindproduct van de leerlingen en de test
jezelf die door de leerlingen wordt gemaakt. Dit alles wordt door middel van een
waardebepaling weergegeven. Op het rapport van de groepen 6,7 & 8 komt ook nog
het kopje topografie. Hieraan worden de uitslagen van de toetsen op topomaster
toegevoegd. Dit wordt weergeven door middel van een cijfer.

Schoolreis
In dit schooljaar wordt zoals jullie weten het schoolreisje, wat
vorig jaar wegens de coronamaatregelen niet door kon gaan,
voor de huidige groep 7 & 8 ingehaald. De datum van ons
schoolreisje is dinsdag 1 juni 2021. In de schoolkalender
staat een andere datum vermeld. Zouden jullie dit voor jezelf
even aan willen passen? En waar we deze dag met de
leerlingen naar toe gaan? Dat houden we nog even als
verrassing
. Er volgt later weer meer informatie over deze fijne dag.
Kerstviering
Dit jaar vieren we Kerst samen met de kinderen en de leerkrachten
binnen de school. We maken corona-proof ons eigen ontbijt thuis,
maar ontbijten gezellig samen op school. Deze dag zal verder in het
teken staan van verschillende workshops die de leerkrachten zullen
voorbereiden. Verdere informatie volgt zodra de Sint zijn verjaardag in
ons land gevierd heeft.
Herinnering vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
Van de Oudervereniging is voor de herfstvakantie het verzoek
gekomen om de ouderbijdrage te betalen. Mogelijk is deze brief aan
uw aandacht ontsnapt.
Vandaar dat u hieronder nogmaals het verzoek van de Ouderverening vindt.

Ook dit jaar willen we vanuit de oudervereniging leuke activiteiten organiseren voor
alle kinderen.
Jaarlijks verzorgen we veel thema-activiteiten voor de kinderen op en rond school die
niet tot het regulier onderwijsprogramma behoren. Hiervoor worden kosten gemaakt,
welke betaald worden uit uw vrijwillige ouderbijdrage. Voorbeelden van activiteiten
zijn Sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, koningsdag en de schoolreis. Verder
ontvangt iedere klas een jaarlijks budget wat uitgegeven kan worden aan
activiteiten/materialen. Denk hierbij aan juffendag/uitjes met de klas.
Als lid van de Oudervereniging vragen we u de ouderbijdrage te betalen.
De totale bijdrage per kind voor schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op EUR 20,00.
Gelieve het bedrag over te maken naar:
· Rekeningnummer: NL23RABO0129716383
· Rekeninghouder: OV De Lage Weijkens
· Onder vermelding van: voor en achternaam + groep per kind (één betaling per
gezin is geen probleem, mits alle namen plus groepen vermeld worden).
Alvast bedankt voor uw medewerking!

