
 
 
Data 

 

3 juli Laatste schooldag groep 8 

4 juli Groep 8 vrij 

4 juli Uitstapjes voor groep 1 tm 7 

5 juli Groep 8 vrij 

5 juli Laatste schooldag; start Zomervakantie tm 17 augustus; 1e schooldag 

na de vakantie maandag 19 augustus 

                                                                                                                                                       
Wist je dat … 

 

• de groepen 1-2 op safari zijn geweest als afsluiting van het 
thema jungle? 

• de dieren die we tijdens de safari tegen kwamen best wat weg 
hadden van een aantal kinderen uit groep 7?  

• we bij het opruimen en aanpassen van de speelplaats naast dhr. Paymans en dhr. 
van Leeuwen ook hulp gehad hebben van dhr. Ligtenberg en dhr. Haktol? 
Dank daarvoor. 

 
MR 

 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  

mailen naar: mr@delagewijkens.nl    
 
Schoolgids en website 

 
De laatste woensdag van het schooljaar krijgen de oudste kinderen 

van het gezin de korte schoolgids met de jaarkalender mee. 
Die komt ook op de website te staan net als de volledig vernieuwde 

schoolgids. Deze schoolgids is veel korter geworden. We hebben er 
voor gekozen diverse documenten die voor ouders van belang zijn 

apart op de website te plaatsen. (Kijkt u vanaf volgende week maar eens).         

 
 

                                                      SMOL 
 
                                                                                         (Stichting Muziekopleiding Loon op Zand) 

 

                                                                                                                 
 

OOK KOMEND SCHOOLJAAR MUZIEK BIJ DE BSO 
 

Het muziekjaar van Muziek bij de BSO is alweer ten einde. Op maandag 3 juni werd 
aan 18 kinderen het diploma van Muziek bij de BSO uitgereikt. 
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Ook komend schooljaar kan er weer met muziek gespeeld, geleerd en genoten 

worden. 
Plaats, tijden en juf blijven hetzelfde. Natuurlijk zijn de thema’s weer nieuw!  

Meer weten? Lees de brief die met de nieuwsbrief meegestuurd wordt en/of neem 
contact op met Bernadette Essers-Jacobs (0416-363235/06-23834553; 
bernadette_essers@hotmail.com). 

 

         
 
GGD Reisvaccinaties 

 
Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……? 

 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? 
Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen 

gevaccineerd zijn. Want … voor landen rond de Middellandse Zee 
zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals 

Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht 
(hepatitis A). 

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst 
van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op scholen, 
kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en 

vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende 
gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een 

vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over 
geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD 
Reisvaccinaties   
 
De vakantiebieb 

 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

Luisterboeken in de Luisterbieb. 
Dankzij de VakantieBieb kunnen kinderen in de 

zomer doorlezen. Dat is geweldig , want doorlezen in de zomer voorkomt een 
terugval van het AVI-niveau. In de app staat een brede selectie van maar liefst 50 e-
books voor het hele gezin klaar. In de groep(en) van uw kind(eren) is al kennis 

gemaakt met het aanbod.  
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn 
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van de bibliotheek! De VakantieBieb opent op 1 juni voor kinderen. Vanaf 1 juli zijn 

ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De sluitingsdatum is  31 augustus. 
Naast de vakantiebieb-app kan er ook gebruik gemaakt worden van luisterlezen via 

de app LuisterBieb. Deze app is het hele jaar door beschikbaar voor zowel 
volwassenen als kinderen.  
Fijn voor onderweg. Maar ook super voor kinderen die meer moeite hebben met 

lezen. Door te luisteren kun je een boek kiezen wat zelfstandig nog niet gelezen kan 
worden. Dit zorgt voor plezier in boeken/verhalen maar ook voor uitbreiding van de 

woordenschat.  
Om van alle luisterboeken gebruikt te kunnen maken kan worden ingelogd met het 
nummer van de bibliotheekpas en het bijbehorende wachtwoord. Dit kan altijd 

opgevraagd worden bij de bibliotheek. Nog geen lid? Voor kinderen is dit tot 18 jaar 
gratis. Zie hiervoor ook nog de bijgevoegde flyer van de bibliotheek zelf. 

 
Ouderbedankochtend dinsdag 2 juli 

 
Het afgelopen jaar zijn weer tal van activiteiten voor de 
kinderen en de school georganiseerd, waarbij veel ouders 

geholpen hebben. Als dank voor de inzet van onze 
hulpouders, nodigen wij hen bij deze uit om op dinsdag 2 

juli om 9.00 uur op onze school te komen kijken naar de 
eindfilm van groep 8. 

Na afloop kunnen we met elkaar een kopje koffie/thee drinken. Welkom! 
 
Driehoeksgesprek bij aanvang schooljaar voor de groepen 3 t/m 8  

 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar (week 35 en 36) maken we op onze school 

een start met ‘driehoeksgesprekken’ voor de kinderen vanaf groep 3. Zo’n 
driehoeksgesprek is eigenlijk een kennismakingsgesprek waarbij, behalve met u als 
ouders, ook met het kind gesproken wordt. Uw zoon/dochter is dus bij dit gesprek 

aanwezig. Voor dit gesprek plannen wij een kwartier in.   
 

Een driehoeksgesprek draait om het elkaar leren kennen, om het opbouwen van 
vertrouwen en het werken aan een goede start. Het kan in dit gesprek gaan over 

zaken als: ’Welke verwachtingen hebben we voor dit jaar? Hoe verloopt de 
ontwikkeling tot nu toe? Wat willen we dit jaar bereiken?’  Naar kinderen toe kan 
gesproken worden over vragen als: ‘Wat kan ik al? Wat wil ik zelf leren? Wat ga ik 

hier zelf voor doen?’  
 

Om de kinderen de gelegenheid te geven bij dit gesprek aanwezig te zijn, voeren wij 
deze gesprekken op de middagen dat de leerlingen vrij zijn.  

Meer informatie volgt direct na de zomervakantie. 
 
Kasteelfeest vrijdag 28 juni 

 
Op vrijdag 28 juni vindt het grote kasteelfeest 

plaats: ‘Loon op Zand 750 jaar’.   
 



1800 leerlingen van tien basisscholen in onze gemeente doen mee met het 

Kinderkasteelfeest. Samen met ruim 250 leraren en begeleiders gaan we een leuke 
dag beleven op de Kasteelweide en het Landgoed ‘Het Witte Kasteel’. 

We zullen meedoen met verschillende ‘kasteelwerken’ (workshops). Het zijn allerlei 
activiteiten met raakvlakken van de historie. Doel is om op een leuke manier (nader) 
kennis te maken met geschiedenis en cultuur. We zullen spelenderwijs onderzoekend 

leren. 
 

Op deze dag zal veel gelopen worden van workshop naar workshop. Laat uw kind 
dus stevige schoenen aan doen. Ook gezien de verwachte hitte is het verstandig om 
extra flesjes water mee te geven. Er zullen genoeg tappunten zijn maar extra water 

kan deze dag geen kwaad. Ook is het belangrijk om uw kind goed in te smeren 
aangezien het programma buiten zal plaatsvinden. 

Compleet in thema zullen alle kinderen ook gekleed zijn in tunieken en mutsen die 
wij op school al eerder versierd hebben. De kinderen komen in hun eigen kleding op 

school. De tunieken zullen wij op school over hun kleding aandoen.  
 
Vrijdag wordt uw kind gewoon om 08.30 uur op school verwacht. We lopen met heel 

de school richting de Kasteelweide. Om 09.00 uur zullen we starten met een centrale 
opening. In de pauze wordt er gezorgd voor iets lekkers, fruit meegeven is dus niet 

nodig. Rond 12.15 uur zullen we gezamenlijk teruglopen naar school. De kinderen 
kunnen dan op school worden opgehaald. 

 
 

    We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie! 
 
 


