Data
3-4-5-6 juni
10 juni
11 juni
12-13-14 juni
17 juni
17 juni
18 juni
21 juni
24-25-26-27 juni
28 juni
28 juni

Avondvierdaagse
2e Pinksterdag vrije dag voor iedereen
Facultatieve oudergesprekken groep 2
Kamp groep 8
GGD spreekuur
MR vergadering
Kledinginzameling OV
2e Rapport groep 3 tm 8
Facultatieve oudergesprekken groep 3 tm 7
afscheidsavond groep 8 / premiere eindfilm
Viering 750 jaar Loon op Zand Witte Kasteel

Wist je dat …
•

het team van de Lage Weijkens een gezellig en geslaagd
teamuitje heeft gehad?

•

groep 4 en 5 op woensdag 19 juni een schooluitje hebben naar het Prehistorisch
Dorp in Eindhoven?
we nog dit schooljaar in alle lokalen super fraaie 75 inch digiborden krijgen?
er deze week door de vader van Liz Paijmans uit groep 1-2A een begin wordt
gemaakt met de fietsenstalling?
we alweer in de laatste fase van het schooljaar terecht zijn gekomen?
inmiddels het schoolplan voor de komende 4 jaren zo goed als klaar is?
er weer een gesprek met ouders in een soort van ouderpanel heeft
plaatsgevonden?
we dit volgend schooljaar ook weer voortzetten?

•
•
•
•
•
•

Vervoer bagage kamp groep 8 12 en 14 juni
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
Streetwise ANWB
Op maandag 15
april is
Streetwise bij
ons op school
geweest. Alle
kinderen mochten deelnemen aan
praktische verkeerssituaties die pasten bij
hun leerjaar. Fietsen en ‘autorijden’ in de
gymzaal, het maken van een noodstop,
voorsorteren met een tas van 5 kg op je
rug tot steppen met een elektrische step.
Allerlei onderdelen zijn teruggekomen
waarnaar met veel aandacht werd
geluisterd en deelgenomen. Gezichten met
een klein beetje spanning tot een glimlach
wisselden elkaar af! Een geslaagd
verkeersprogramma.
Ouderpanel
Op maandag 20 mei jongstleden vond een tweede bijeenkomst plaats waarin de
school in gesprek is gegaan met ouders (een soort van ouderpanel met telkens
andere ouders).Het verslag van het vorige panel was de basis om over de volgende
stellingen in gesprek te gaan.

Stelling 4
Wij vinden dat er voldoende gecommuniceerd wordt naar ouders. Middels
de nieuwsbrief, e-mail, ouderportaal en Klasbord zijn wij voldoende op de
hoogte van het reilen en zeilen op school. Zo niet, wat mist u dan nog?
Suggesties?
Het gesprek:

De ouders vroegen zich af of bij een nieuwe melding (bijvoorbeeld een test- of
toetsresultaat) in het ouderportaal dit ook automatisch via de mail (of app) gemeld
zou kunnen worden? Dat zou inderdaad heel mooi zijn. De directeur zal dit melden
bij ParnasSys om te kijken of dit mogelijk is.

Klasbord voldoet overigens prima. Er zijn echter apps die een stapje verder gaan en
alles in één aanbieden (bijvoorbeeld ‘appmangager’). De school heeft in het
schoolplan voor de komende vier jaren dit als aandachtspunt opgenomen.
Het blijkt ook lastig te zijn om in juiste proporties in informatie te voorzien. Wanneer
is het teveel? Wanneer is het te weinig? Wordt de nieuwsbrief wel goed gelezen als
daarna toch nog vragen komen over iets wat in de nieuwsbrief heeft gestaan? Waar
ligt dat aan? De school zou wat meer met de website kunnen doen. Zet daar alles
overzichtelijk op. Dat kan vragen voorkomen. De meningen daarover lopen wat
uiteen.
Er werd in het panel ook gesproken over de zichtbaarheid van teamleden. Deze is
minder geworden sinds de invoering van het continurooster. Er is in de middagpauze
geen contact meer mogelijk en de leerkrachten hebben i.v.m. het veranderde
toezicht geen pleinwacht meer vóór en na schooltijd. Je ziet elkaar inderdaad minder.
De aanwezige ouders bevestigden echter dat alle teamleden open stonden voor een
gesprek.

Stelling 5
Het beleid t.a.v. pesten is ons bekend. Er bestaan duidelijke regels en
afspraken voor kinderen en ouders.
Het gesprek:

Bij de ouders is het beleid niet goed genoeg bekend al staan deze in de schoolgids.
De ouders weten dat er regels zijn. Ook hier zou de website meer informatie kunnen
geven.
Hoe kun je ouders dan meer informeren over pesten en alles wat daarmee in
verband staat?
Een informatieavond? Hier is de ervaring dat die niet goed bezocht worden. Als je
kijkt naar de opkomst over de ouderavond mediawijsheid (één van de bronnen van
pestgedrag) is dat een signaal.
De ouders hebben voorgesteld om dit dan per groep te doen en te koppelen aan de
informatieavond. Er kan door de leerkrachten dan inderdaad iets meer geïnformeerd
worden hoe de school om gaat met pesten.
Groep 8: kennismaken met de nieuwe klas op de nieuwe school
De kinderen die naar een VO-school gaan in de POVO-regio (Waalwijk,
Kaatsheuvel) zijn op 18 juni ’s middags uitgenodigd voor een
kennismakingsmiddag. De kinderen die naar een school in het POVO013 gebied (Tilburg) gaan, zijn op donderdagmiddag 20 juni aan de
beurt.
De kinderen worden hiertoe door ons natuurlijk in de gelegenheid
gesteld. U hoeft geen speciale toestemming te vragen.

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

dinsdag 18 juni 2019
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
-

wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)

Zachte knuffelbeesten

Wat
-

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.
Afsluitdag kleutergroepen
Op donderdag 4 juli houden we onze afsluitdag.
Bij goed weer zullen we na het succes van vorig jaar,
’s ochtends met de hulp van de ouders die zich aan
het begin van het schooljaar al opgegeven hebben,
naar een stukje duinen lopen om te spelen.
Tussen de middag zijn we weer terug op school, waar
we afscheid nemen van de hulpouders. We eten
gezellig frietjes met elkaar, waarna we ons tot 14.00 uur nog op school vermaken.
Voor eventuele opvang van kinderen die niet om 14.00 uur opgehaald kunnen
worden, wordt gezorgd.
Let op: de schooltijden wijken deze dag dus af!
Schoolplan
De school is verplicht om iedere 4 jaar een schoolplan te schrijven
waarin beschreven wordt hoe de school aan alle eisen voldoet en de
plannen voor de komende 4 jaren uiteenzet. Dit laatste is voor de
school het meest boeiend. Waar willen we naar toe en vooral
waarom? Hoe gaan we onze kinderen helpen in hun leerproces? We
hebben dit omschreven in onze koersuitspraken of ambities.
Het schoolplan is besproken in de MR. Dit heeft geleid tot enkele kleine
aanpassingen. Op 18 juni komt dit plan terug in de MR ter instemming. Loop rustig
eens binnen om dit plan te bekijken.

Tentjesdag groep 3 en 4
Na het succes van voorgaande jaren wordt
ook dit jaar de omgeving van de Lage
Weijkens weer omgetoverd tot een gezellige
camping! De afsluiting van het schooljaar zal
voor de groepen 3 en 4 in de vorm van
tentjesdag op donderdag 4 juli worden gevierd. We sluiten de dag af om 14.00 uur.
Zet u de datum alvast op de kalender?
Interesse in een digibord?
Nog vóór het einde van het schooljaar komen er
nieuwe digiborden te hangen in de school. De
huidige digiborden worden vervangen door een
meer eigentijds bord met veel meer
mogelijkheden. Dit zal gaan gebeuren in de
laatste schoolweek (3 en 4 juli). Vóór de
zomervakantie hangen ze er dus al.
Nu willen we graag iedereen in de gelegenheid
stellen om voor een symbolisch bedrag van € 50,- een digibord over te nemen.
Uiteraard met bijbehorende kabels. De computers en schermen blijven hier achter op
school. We hebben er 8 in de aanbieding. Voorwaarde is dat deze op dinsdag 2 juli
na school zelf gedemonteerd worden en direct worden meegenomen. Zo kunnen de
groepen er zo lang mogelijk gebruik van maken.
Wie het eerst komt....
Neem voor meer informatie even contact op met meneer John of meneer Pim.
Zwemmen groepen 5, 6 en 7 donderdag 4 juli
Ook dit jaar gaan de groepen 5, 6 en 7 naar het
buitenbad de Groene Wellen in Udenhout. Groep 5 gaat
met auto's en de groepen 6 en 7 met de fiets. Heb je zin
om de laatste donderdag van het schooljaar mee te gaan
of te helpen door ons te brengen en/of te halen in groep
5 of mee te fietsen met groep 6 -7? Misschien zelfs om
ook een frisse duik in het zwembad te nemen. Houd dan
deze datum vrij. Als er kinderen zijn die geen zwemdiploma hebben, willen wij dit
graag tijdig weten (via mail of loop een keertje bij de groepsleerkracht binnen). We
eindigen die dag om 14.00 uur.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

