Data
1 maart
4 tm 8 maart
week 10
12 maart
13 maart
18 maart
18 maart
22 maart
25 maart
25 maart
27 maart

Carnavalsviering in de Wetering en optocht vanaf de Wetering
samen met de andere basisscholen. De kinderen komen die dag
niet naar school maar verzamelen bij de Wetering.
Carnavalsvakantie
Luizencontrole
Oudergesprekken groep 3 tm 7
Schaaktoernooi aula Lage Weijkens
GGD spreekuur
MR Vergadering
Kledinginzameling OV
Eftelingdag, gewijzigde schooltijden die dag
OV vergadering
Nieuwsbrief

Wist je dat …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onze inloop voor nieuwe kleuters met hun ouders goed
verlopen is?
nieuwe leerlingen die volgend schooljaar willen instromen
vóór 1 april ingeschreven moeten zijn?
de leerkrachten op dit moment gecoacht worden om zelf de kinderen te leren
coachen?
we ons aan het oriënteren zijn hoe we het vak wereldoriëntatie in gaan richten?
we ondanks afwezige leerkrachten nog geen leerlingen thuis hebben hoeven
laten?
dat dit dan wel weer ten koste gaat van de extra ondersteuning waar we juist
voorstander van zijn?
juf Mandy de zilvertraining van Prowise met succes heeft afgerond?
er regelmatig oud-leerlingen hun maatschappelijke stage komen lopen op onze
school?
we dit kalenderjaar nieuwe digiborden aan gaan schaffen?

Basisscholenproject 2019
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand
Samen muziek maken is leuk. Maar vaak krijgen kinderen niet
de gelegenheid om eens te proberen hoe het is. In de maand
april kunnen de kinderen van groep 5 en groep 6 onder
begeleiding van docenten van de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand enkele

lessen volgen op een muziekinstrument. De leerlingen van groep 5 gaan met
slagwerk aan de slag en groep 6 krijgt les op een blaasinstrument. We willen
hiermee bereiken dat hun interesse voor muziek maken wordt gewekt wat daarmee
een inspiratiebron kan zijn voor hun eigen creatieve ontwikkeling.
Op 28 maart krijgen de kinderen van groep 5 en 6 een introductieles op school,
waarbij groep 5 kennis kan maken met allerlei soorten slagwerkinstrumenten en
groep 6 verschillende blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De kinderen van
groep 6 mogen op 28 maart hun voorkeur opgeven voor een bepaald
blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen aan de muzieklessen.
De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 4 – 11 en 18 april, de kinderen
gaan onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u
gewend bent bij de gymlessen.
Door het grote aantal deelnemende kinderen (alle 3 de basisscholen uit Loon op
Zand doen dit jaar weer mee aan het project) krijgen de kinderen van groep 6 het
blaasinstrument niet in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de instrumenten bij
de muzieklessen onder alle deelnemende kinderen.
Op 18 april wordt ook het afsluitende concert gegeven in de Wetering waarin de
kinderen op hun instrument een actieve rol gaan spelen. Het concert begint om
18.30 uur en de entree is gratis. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
Wij hopen ook u en uw familie (ook opa’s en oma’s) te mogen ontmoeten tijdens dit
concert.
De uitnodiging voor het afsluitende concert volgt begin april.

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Vrijdag 22 maart 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
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.
Lentekriebels
Ook dit jaar wordt er in iedere groep aandacht besteed
aan de week van de Lentekriebels (18 t/m 22 maart). Een

week tevoren is er op woensdag 13 maart om 19.30 uur een Webinar:

Webinar Lentekriebels voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Relaties en seksualiteit maken deel uit van de lichamelijke en emotionele
ontwikkeling van een kind. Maar hoe ga je er als ouder mee om? En hoe besteden
scholen aandacht aan dit thema?
Op 13 maart om 19.30 uur zal hier tijdens een webinar op ingegaan worden. Voor
meer informatie over deze webinar en informatie over aanmelden, ga naar deze link:
webinar Lentekriebels
De nieuwe stagiaires stellen zich voor
Hallo allemaal! Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Martin van
Herwijnen en ben 44 jaar. Ik woon in Kaatsheuvel samen met
Monique. Wij zijn de trotse ouders van Niek (14 jaar) en Renske
(bijna 13 jaar).
Tot begin 2018 werkte ik bij een bank, maar ik heb besloten dat ik
leraar wil worden op een basisschool. In februari 2018 ben ik met de
opleiding daarvoor begonnen. Ik heb inmiddels stage-ervaring opgedaan in groep 7
en groep 3-4 op andere scholen. Om het vak nog beter te leren, mag ik de komende
maanden stage lopen in groep 6 van juf Wendy en meneer Pim. Ik ben er meestal op
dinsdag.
Mijn eerste stagedag bij jullie vond ik erg leuk. Ik voel mij welkom op school en in de
groep. Volgens mij gaan we samen een fijne tijd hebben en ik hoop dat we veel van
elkaar gaan leren!
Groetjes Martin
Hallo allemaal,
Ik ben Sam Paalvast en ben 19 jaar oud. Ik woon in Loon op Zand
en heb zelf ook drie jaar op de Lage Weijkens gezeten. 27 augustus
ben ik begonnen met mijn eerste jaar op de Pabo. Het eerste half
jaar heb ik in groep 3 bij juf Evy stage gelopen. Het laatste half jaar
ga ik stage lopen in groep 8 bij meneer Joris. Ik heb er heel veel zin
in en hoop veel te leren!
Hoi,
Mijn naam is Nikita Tilemans. Ik ben 17 jaar oud.
Ik ben eerstejaars Pabo-student en ik loop tot het eind van het jaar
stage in groep 4. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en te
zwemmen.
Ik ga ook graag naar de camping waar wij een stacaravan hebben.

Mijn naam is Robert Versteeg.
Ik ben 30 jaar en woon in Waalwijk. Ik zit in het eerste jaar van de
Pabo en loop het 2e half jaar stage in groep 3 bij juf Evy. De reden
waarom ik docent wil worden is omdat het me heel leuk lijkt om
over een tijdje een eigen klas te hebben die ik op een fijne en
leuke manier heel veel kan bijbrengen.
Ik ben elke dinsdag aanwezig op De Lage Weijkens.
Hallo,
Mijn naam is Jesse v.d. Dries. Ik ben 17 jaar en ik woon ook in Loon
op Zand. Als sport doe ik aan ‘space-turnen’. Dat is een soort van
turnen. Ik werk bij de Efteling. Dat vind ik leuk.
Ik loop nu al een paar weken stage op de Lage Weijkens in groep 12b en vind dat super leuk! Maar hoe ben ik hier terechtgekomen?
Zelf ben ik begonnen op De Blokkendoos. Ik vond het altijd leuk om
naar school te gaan. Ik had hele leuke meesters en juffen en elk jaar
een super leuke klas. Toen ik 11 jaar was mocht ik naar de middelbare
school toe. Dat vond ik best wel een beetje spannend. Nieuwe klasgenootjes, veel
nieuwe docenten en ook héél veel nieuwe boeken. Ik heb na 5 jaar mijn havo
diploma behaald. Nu studeer ik voor leraar op Fontys Tilburg.
En zo ben ik hier beland. Dit was ik in het kort. En als je vragen hebt, stel ze gerust!
Digitaal nieuws december 2018 – januari 2019 vanuit de bibliotheek
In acht dagen tijd verzamelde de Youtube-video met het
jaaroverzicht van 2018 de meeste dislikes op jawel,
Youtube. Het grootste probleem? De community mist de
grootste influencers en het lijkt een actie om adverteerders tevreden te houden.
De overheid wil een online campagne starten om mensen meer bewust te maken van
nepnieuws, in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de
waterschappen en het Europees parlement. Dit doen ze onder andere in
samenwerking met Mediawijzer.net. Maar is dat wel de rol van de overheid?
Half december 2018 introduceerde mediawijzer.net www.hoezomediawijs.nl een
pagina over mediawijsheid voor jongeren vanaf 10 jaar. De website heeft als doel om
basiskennis over (sociale) media en digitale vaardigheden te bieden aan kinderen
vanaf 10 jaar. Om dat te bereiken worden gevalideerde informatie, educatieve
filmpjes en doe- en reflectieopdrachten ingezet. De site is zo ingericht dat kinderen
en jongeren zelfstandig kunnen rondkijken en opdrachten maken, zowel thuis als op
school.
Op 15 januari lanceerde de game-industrie een website die ouders moet
ondersteunen om de bij hen passende keuzes te maken als het gaat om het
gamegedrag van hun kinderen: www.rulethegame.nl. In een artikel in het AD legt
Anne de Jong, directeur van NVPI Interactief, uit waarom deze website heel anders
is dan al die andere websites die over dit onderwerp gaan. Eerlijk gezegd zie ik het
verschil niet zo, maar het is goed dat de gameproducenten hun verantwoordelijkheid
willen nemen.

Superinteressante bijlage in het Brabants Dagblad van zaterdag 2 februari, over wat
Google echt van ons weet. Met onder andere dit artikel. Goede eyeopener, want hoe
vaak betaal jij voor gemak met je data?
Een mooi staaltje marketing, en een goed voorbeeld van de kracht van social media.
Een foto van een ei werd binnen no time de meest gelikete foto op Instagram. In dit
spotje (uitgezonden tijdens half time van de Superbowl) legt het ei uit wat deze druk
met hem doet.
Eindbedrag wenskaarten actie
De Lage Weijkens heeft in de Kerstperiode
deelgenomen aan een sponsoractie. De leerlingen
hebben wenskaarten ontworpen en deze verkocht.
Hiermee hebben zij een bedrag opgehaald. De
onthulling van het eindbedrag is tijdens de Kerstviering
in het water gevallen door het slechte weer. Het
eindbedrag is, met een gulle bijdrage van de oudervereniging, uitgekomen op €250,per klas. De besteding hiervan gaat uit naar de spelwensen van de kinderen wanneer
we door slecht weer in de pauzes binnen moeten blijven. Omdat de oudervereniging
geld bij heeft gelegd is het resterende bedrag vrij te besteden per klas.
Muzieklessen bij de BSO
SMOL
(Stichting Muziekopleiding Loon op Zand)

Meld uw kind aan voor blok 4 van muzieklessen bij de BSO!
Het nieuwe jaar is supergoed van start gegaan met veel dieren en bijbehorende
dierengeluiden voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 en met lekker gek doen en
‘spelen met monsters’ voor de leerlingen van groep 4 t/m 7. Nu eerst even
carnavallen en dan gaan we maandag 11 maart met nieuwe energie verder (ook
dan 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 4 is voor 1 t/m 3 ‘WAT WIL IK LATER
WORDEN?’ en voor 4 t/m 7 ‘SWINGEN MET RITMES’.

Interesse?

Ook mee BEDENKEN WAT JE LATER WILT WORDEN OF SWINGEN BIJ JUFFROUW
FEMKE? 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)
FIJNE CARNAVAL ALLEMAAL.

Berging verplaatst
In één van de komende weken zal in het kader van de vernieuwing van de
speelplaats de buitenberging bij de bovenbouw verplaatst worden. Deze komt tegen
de achterkant van de berging van de kleutermaterialen.
Met de gemeente zitten we in de afrondende fase om de fietsenstalling verplaatst te
krijgen naar de zijkant van ons gebouw (lokalen groep 5 en 6). We werken er hard
aan om dat dit schooljaar nog voor elkaar te krijgen.
Schaaktoernooi
Heb je je al aangemeld voor het
De Lage Weijkens Schaaktoernooi ??
Het toernooi vindt plaats op woensdag 13 maart 2019
van 13.30 tot circa 15.00 uur in de aula van de
school.
Aanmelden? Stuur voor 4 maart een mailtje naar: schakenloonopzand@gmail.com
met daarin je naam en in welke groep je zit.
Schoolvoetbaltoernooi 2019
Het mooie weer is in aantocht, de voetbalschoenen kunnen alvast
worden gepoetst.
Op woensdag 10 (jongens) en vrijdag 12 april (meisjes) vindt het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi weer plaats.
Na het aanpassen van de wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal zijn nu
ook de wedstrijdvormen in het schoolvoetbal aangepast. Dit houdt in
dat de groepen 7/8 8 tegen 8 gaan spelen. Kijk op
www.knvb.nl/schoolvoetbal voor de uitleg, de aangepaste reglementen
en de spelregels per wedstrijdvorm.
De data van de regionale, district en landelijke finale zijn al bekend. De locaties van
de finales volgen snel en worden in april op www.knvb.nl/schoolvoetbal
gepubliceerd.
Regiofinales:
Noord : woensdag 22 mei 2019
Oost : woensdag 15 mei 2019
West 1 : woensdag 15 en 22 mei 2019
West 2 : woensdag 22 mei 2019
Zuid 1 : woensdag 15 mei 2019
Zuid 2 : woensdag 15 mei 2019

Districtfinales: Alle districten: woensdag 5 juni 2019
Landelijke finale: woensdag 12 juni 2019 op de KNVB Campus in Zeist
Voor vragen of meer info, kunt u terecht bij meneer Pim.
SCOOR EEN BOEK in groep 5
In samenwerking met de bibliotheek en voetbalclub RKC is groep
5 begonnen met een leesproject. We worden hierbij gesteund
door RKC-voetballer Jurien Gaari.
Tijdens de aftrap heeft groep 5 te horen gekregen wat de
bedoeling was: zo veel mogelijk boeken lezen. Onlangs hebben we
de rust gehad, waarbij we onze top 11 opstelling van boeken
hebben gekozen. De RKC mascotte Rikcy kwam in de klas om ons
aan te moedigen.
We kijken enorm uit naar het fluitsignaal. Hierbij gaan we (samen
met andere participerende scholen) naar het RKC-stadion om de
eindstand te bepalen.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie!

