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Week 19 Luizencontrole 

6 mei Spreekuur GGD 

20 mei MR vergadering 

28 mei OV vergadering 

29 mei  Nieuwsbrief 

30 mei  Hemelvaartsdag 

31 mei Vrije dag voor iedereen 

                                                                                                                                                       

Wist je dat … 
 

• er vóór de zomervakantie een nieuw hekwerk gerealiseerd zal 
zijn? 

• er daarachter dan ook een nieuwe fietsenstalling zal staan? 

• we volop in de weer zijn met het jubileum 750 jaar Loon op Zand? 

• alle kinderen daarvoor afgelopen week al geknutseld hebben op school en er een 
heuse ridder op school op bezoek is geweest? 

• we afgelopen maandag schoolbreed hebben mee gedaan aan 

het programma Streetwise van de ANWB waarbij we geleerd 

hebben ons bewuster te zijn van het verkeer? 

Muzieklessen bij de BSO 
 

                                                  SMOL 

 

                                                                                         (Stichting Muziekopleiding Loon op Zand) 

 
Meld uw kind aan voor blok 5 van muzieklessen bij de BSO! 
 
Het muziekjaar van Muziek bij de BSO is alweer bijna ten einde. Op maandag 6 mei 

aanstaande gaat het laatste Blok van start. In Blok 4 hebben de leerlingen van groep 
1 t/m 3 gekeken wat ze later willen worden en de leerlingen van 4 t/m 7 hebben 

geswingd met ritmes.  
 

In het laatste blok, blok 5, vindt er een ontdekkingstocht langs diverse 
muziekinstrumenten plaats. Er wordt iets over verteld, je hoort ze en 
probeert ze zelf uit. 

 
Nu eerst nog even de Meivakantie vieren en dan gaan we maandag 6 mei het 

laatste blok muziek genieten (ook dan 5 lessen op maandag. Groep 1 tm 3 van 15.15 
uur tm 15.45 uur en groep 4 tm 7 van 15.45 uur tot 16.30 uur en voor de 

gevorderde leerlingen een extra kwartier tot 16.45 uur).  



 
Interesse?  
Ook instrumenten ontdekken en uitproberen? Lees dan de aanmeldingsbrief door die 

bij de mail is gevoegd.  
Wil je 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 Meivakantie allemaal. 

 
Vakanties – vrije dagen volgend schooljaar 
 

Volgende week begint de Meivakantie. Het vakantierooster voor onze omgeving 
wordt provinciaal vastgesteld. Ons bestuur heeft de afspraak dit rooster altijd te 

volgen.  
Voor volgend schooljaar staan de volgende vakanties vast: 

 
Herfstvakantie 14 okt 2019 - 18 okt 2019 
Kerstvakantie 23 dec 2019 - 3 jan 2020 

Voorjaarsvakantie 24 feb 2020 - 28 feb 2020 
Tweede Paasdag 13 april 2020 

Meivakantie 20 april 2020 - 1 mei 2020 
Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 

 

Schoolvoetbaltoernooi 2019 
 

Afgelopen week heeft het schoolvoetbaltoernooi plaatsgevonden. Op woensdag 
waren de jongens aan de beurt. Het was lang spannend, doordat beide teams in de 
halve finale stonden. Helaas verloren ze deze beiden, waardoor ze elkaar troffen in 

de troostfinale. Team 1 was hierin met 2-1 te sterk voor team 2. 
 

     
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Op vrijdag waren de meiden aan de beurt. Team 2 was helaas na de poulefase al 

uitgespeeld. Team 1 ging ongeslagen en zonder tegendoelpunten glansrijk naar de 
finale. In de allerlaatste minuut kregen ze hun enige tegendoelpunt wat ervoor 
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zorgde dat ze op de 2e plaats zijn geëindigd. Een prachtige prestatie natuurlijk, maar 

dat voelde toen even anders. 
 

 
 
 

 
 

 
       
 

 
 

 
Via deze weg willen we alle begeleiders bedanken voor het begeleiden 

van het team. 
Speciale dank gaat uit naar Dennis Aarts, Wouter Geijtenbeek, Jacqueline 
vd Aa en Patrick vd Linden. 
 

En het laatste dankwoord gaat uit naar de OV, die gezorgd hebben voor 

een waterzak met bidons. Erg fijn! 
 

Speelplaats 
 

Er is weer het een en ander te melden voor wat betreft de 

speelplaats. De vergunning is binnen, de 
gebruikersovereenkomst voor het stukje grond dat we lenen van 

de gemeente is getekend, het nieuwe hekwerk is besteld en 
wordt over ongeveer 8 weken geplaatst. Het oude hekwerk 

wordt door een ouder overgenomen en verwijderd. De 
speelplaatscommissie is nu volop bezig met vervolgactiviteiten 

die vooral te maken hebben met het maken van een fietsenstalling. Daarvoor zijn 

nog wel wat handen nodig.  
 

       wij wensen iedereen een hele fijne 
 
 
 


