Data
Week 47
23 november
23 november
25 november
30 november

Oudergesprekken groep 1
OV vergadering
GGD spreekuur
Nieuwsbrief
MR vergadering

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
Muziek bij de BSO

St. Muziekopleiding
Loon op Zand

Meld uw kind aan voor blok 2 van Muzieklessen bij de BSO!
Op 17 september jongstleden zijn de lessen Muziek bij de BSO (op basisschool De
Blokkendoos), georganiseerd door de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand, weer
gestart. Onder de bezielende leiding van muziekdocent Juan Manrique hebben
leerlingen uit groep 1 t/m 4 muzikale spelletjes gespeeld.
Op donderdag 29 oktober aanstaande gaat blok 2 van start (weer 5 lessen op
donderdag. De lessen zijn van 15.00 uur tot 15.30 uur en bij voldoende
belangstelling ook van 15.30 uur tot 16.15 uur. De groepen worden dan gesplitst (1
tm 3 en 4 tm7). Het thema van blok 2 is HERFST. Speel met de (muziek)nootjes,
gooi met de (muziek)blaadjes en is het nat en koud, ga je naar binnen met de
(muziek)sleutel.

Interesse?

Ook mee herfsten? 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

Week tegen kindermishandeling

Zorgenomeenkind.nl/week
Op 16 November start de week tegen kindermishandeling met dit jaar als thema
PRATEN HELPT. In Nederland heeft 1 op de 17 kinderen te maken met een vorm van
kindermishandeling. Dat betekent minimaal 1 kind per klas. Niemand kan zeggen, in
mijn omgeving komt dit niet voor. Daarom is het zo van belang het taboe rondom dit
onderwerp te doorbreken en je bewust te worden van de signalen en wat jij kunt
doen. Heb je een vermoeden of is er een situatie die je niet lekker zit, blijf hier niet
mee rondlopen en praat erover.
Hieronder twee sites waar je meer informatie kunt vinden. Ook kun je hier zien welke
activiteiten er in de week tegen kindermishandeling georganiseerd worden.
www.zorgenomeenkind.nl
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Luizencontrole
Normaliter worden alle leerlingen de week na de vakantie
gecontroleerd op hoofdluis. Echter is het in het nieuwe normaal
helaas nog niet mogelijk om hulpouders in de school uit te nodigen
voor deze controle. We willen alle ouders daarom vriendelijk
verzoeken om hun kinderen thuis op hoofdluis te controleren. Als u
controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de
haren achter de oren en in de nek. Indien u luizen aantreft bij uw zoon/dochter,
verzoeken we u contact op te nemen met de groepsleerkracht.

