Data
2 april
Goede Vrijdag
5 april
2e Paasdag vrije dag voor iedereen
8 april
Start muziekproject groep 5 en 6
16 april
Kleding inzameling OV
16 april
OV vergadering
20 – 21 april IEP toets groep 8
23 april
Koningsspelen
27 april
Koningsdag vrije dag voor iedereen
28 april
Nieuwsbrief
30 april
12.30 uur start Meivakantie tot en met 14 mei
Wist je dat …
•
•
•
•

op 31 maart de Cito-uitdraaien en de AVI-scores meegegeven
worden?
meneer Joris gaat verhuizen?
de versiercommissie een leuke paasverrassing voor het team had?
juf Yolette is bevallen van een kerngezonde dochter? Ze heet Amélie, Yolette en
Amélie maken het goed.

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

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Vrijdag 16 april 2021
Tussen 08.00 uur – 09.30 uur

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens
en basisschool De Blokkendoos weer de tweede 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.
De nieuwe stagiaire stelt zich aan u voor
Hey! Ik ben Celina van Gool, 17 jaar jong en een eerstejaars
Pabo University Kunst- en Cultuurwetenschappen student aan
Fontys Hogeschool Tilburg. Samen met mijn ouders en hondje
woon ik in Kaatsheuvel. Vorig jaar heb ik mijn tweetalighavodiploma behaald en ben nu begonnen aan deze nieuwe
uitdaging.
Elke dinsdag en vrijdag loop ik met veel plezier stage bij juffrouw
Meta in groep 5 op basisschool De Lage Weijkens. In mijn vrije
tijd zing ik graag en speel ik gitaar, piano, en ukelele. Ik heb er
onwijs veel zin in en laten we er samen een superleuke en leerzame tijd van maken!
Eftelingdag

We hebben meer duidelijkheid gekregen vanuit de Efteling over de Eftelingdag.
Aangezien de gratis schoolbezoeken vanuit de gemeente alleen in de maanden
februari, maart en november mogen plaatsvinden, hebben we een nieuwe datum
geprikt op maandag 1 november 2021. Helaas zijn er dit schooljaar geen
mogelijkheden meer om gebruik te maken van dit aanbod. Hopelijk kunnen we 1
november wel door laten gaan, we kijken vol goede moed vooruit!

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen – Opvoeden doen we samen!
Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in uw gezin en
worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt
over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de
kinderen te besteden. Moedig als u dan om hulp durft te vragen.
Wat is Buurtgezinnen?
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente Loon op Zand. Gezinnen die
het, tijdelijk, zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en
stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en
aandacht en worden ouders even ontlast. Buurtgezinnen wil voorkomen dat de
problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn kunnen
opgroeien in hun eigen gezin.
Hoe werkt het?
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de coördinator, Maaike Haan. Samen
met haar worden er afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om
een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks
ondernemen. Dat is bij iedere vraag en kind weer anders.
Door wie?
Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan
een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende
kinderen en stellen zonder kinderen zijn van harte welkom. We vinden het wel heel
belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen.
Meer informatie en aanmelden je leest er alles over op www.buurtgezinnen.nl of
neem contact op met Maaike Haan - Mobiel 06 51312210 - Email
maaike@buurtgezinnen.nl
Volg en deel ons op

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand
Muziekproject 2021

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 8 april 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 8 april hun voorkeur opgeven voor een bepaald blaasinstrument, waarmee
ze dan deelnemen aan de muzieklessen.
De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 15 – 22 - 29 april, de kinderen
gaan onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u
gewend bent bij de gymlessen.
Zoals het er nu naar uitziet zal er door de nu geldende Coronamaatregelen geen
afsluitend concert plaatsvinden in de Wetering. In plaats daarvan worden er op de
laatste lesdag per school filmopnames gemaakt van de optredens door medewerkers
van de Stichting Muziekopleiding, die door de leerkrachten van de betreffende school
gedeeld zullen worden met de ouders zodat ze toch kunnen genieten van de
muzikale inspanningen van hun kind(eren).
Wat wordt er georganiseerd voor uw kind van de ouderbijdrage voor de
Oudervereniging (OV)?
Oudervereniging De Lage Weijkens is een vereniging van en voor alle
ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een
kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de
oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs
op stelt.
Uw lidmaatschap verkrijgt u door het voldoen van de ouderbijdrage van EUR 20 per
kind (instromers vanaf 1 januari betalen 10 euro voor dat schooljaar).
De oudervereniging organiseert en financiert activiteiten voor de leerlingen van De
Lage Weijkens.
De hoofdactiviteiten zijn:
•
•

Sinterklaas
Kerstviering

•
•
•
•

Carnaval
Koningsdag
Schoolreis
Afscheidscadeautjes groep 8

In de praktijk kunt u denken aan het cadeautje wat uw kind krijgt met Sinterklaas en
het geld wat de kinderen vanaf groep 5 krijgen om een surprise te maken en te
kopen. De gedichten (bovenbouw) die uw kind krijgt worden gemaakt door de OVleden en alle pepernoten e.d. komen vanuit de OV.
Met de kerst hadden we gepland om te knutselen in de klas, helaas is dit door
COVID-19 niet doorgegaan. De spullen hiervoor liggen klaar voor volgend jaar.
Het Carnavalsfeest in de Wetering wordt volledig georganiseerd en betaald vanuit de
OV. Dit jaar hebben we Carnaval anders gevierd, ook hier is alles georganiseerd en
betaald vanuit de OV.
Met Koningsdag wordt er sport en spel gespeeld, ook deze dag bekostigt de OV.
Ieder kind gaat tijdens de schoolperiode op De Lage Weijkens één keer (in groep 6
of groep 7) op schoolreis. Ook deze activiteit wordt door de OV georganiseerd en
betaald.
Afsluitend ontvangen alle schoolverlaters van groep 8 jaarlijks een afscheidscadeau
vanuit de OV.
Naast het organiseren en financieren van bovenstaande activiteiten zorgen we er als
OV ook voor dat iedere groep een budget krijgt om wat extra’s voor de groep te
kopen of te organiseren.
Op deze manier hopen wij u een beeld te geven bij de activiteiten die uw kind krijgt
vanuit uw ouderbijdrage, waarbij we ondanks Covid-19 organiseren wat kan
(uiteraard rekening houdend met de richtlijnen). Zo hopen we aan het einde van dit
schooljaar nog een extra spectaculaire dag te mogen organiseren!
Hartelijke groet,
De OV leden
School: Pim Smolders en Leontien Heeres
Ouders: Diederik Hoenders, Ilona Kuijpers, Geraldine van Baardwijk, Ania Blom, Marc
Conrads, Pascalle Immerzeel, Joyce van Heijst, Claudia Kivits, Caroline
Schoonderwoerd, Jackelien Schrover en Marieke van Rooij
Skateclinic
Skaten is leuk! Veel leerlingen van de basisschool kunnen
skaten. Toch is er nog een veel gehoorde kreet: ‘ik kan wel
skaten, maar niet remmen’. In april nemen de groepen 3 tot
en met 8 van de Lage Weijkens deel aan het skateproject.

Naast de belangrijke rem- en evenwichtstechnieken leggen we ook de nadruk op
balanceren. Hiervoor gebruiken wij een speciaal voor kinderen gemaakt parcours van
stoepjes en schansjes wat uit zal worden gezet op de speelplaats. Er wordt een
beroep gedaan op de materialen die kinderen thuis al hebben. Hiervoor vind je in de
mail meer informatie. Mochten de kinderen geen eigen materialen thuis hebben is dit
geen probleem. Er kan gebruik worden gemaakt van het materiaal van de
organisatie. Het is dan wel belangrijk dat de kinderen een pet of mutsje voor onder
de leenhelm meenemen. Wij hopen op een rollend succes!
Week van de Lentekriebels
In de week van 15 tot en met 19 maart hebben
we op school in iedere groep aandacht besteed
aan de lentekriebels. Dit houdt in dat we de
leerlingen informatie hebben geven m.b.t.
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Het onderwerp van dit jaar was seksuele en
genderdiversiteit. In de klassen is op een
passende manier aandacht besteed aan deze onderwerpen. Hieronder een korte
impressie vanuit verschillende groepen.
Groep 1/2B
We hebben het gehad over wie er in jouw huis wonen. Is dat bij iedereen hetzelfde
of kan dat ook wel eens anders zijn?

In groep 3 zijn er een aantal lessen gedaan rondom de lentekriebels.
Ze hebben gesproken over: de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en
meisjes, hoe er kindjes in de buik kunnen komen, wat we wel en niet prettige
aanrakingen vinden.

In groep 6 zijn tijdens de week van de lentekriebels een aantal onderwerpen aan bod
gekomen. We hebben het gehad over relaties, gevoelens, zelfbeeld, secundaire
geslachtskenmerken en genderidentiteit. We merkten meteen dat de leerlingen veel
vragen hadden over de verschillende onderwerpen. Voor iedere les zijn we begonnen
met een groepsgesprek, waarin leerlingen vragen mochten stellen. Tijdens de les
over relaties en gevoelens kwam het onderwerp ‘transgender’ uitgebreid aan bod.
Hieruit kwam voornamelijk naar voren dat je mag zijn wie je eigenlijk wil zijn. Heel
mooi om te merken was dat de leerlingen het woord ‘respect’ noemden als we het
hadden over genderidentiteit. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe voel jij je? Tijdens de les
over ‘zelfbeeld’ hebben we gesproken over of je jezelf fijn voelt in je eigen lichaam.
Maar ook over hoe anderen naar jou kijken. Hoe ga je daarmee om? Wat kan lastig
zijn?
In groep 8 hebben we het over ‘verliefdheid en seksuele oriëntatie gehad’:
Verliefdheid is leuk, maar soms ook lastig. Als je erachter komt dat je op iemand van
hetzelfde geslacht verliefd bent, kan dit soms nog lastiger zijn omdat dit minder vaak
voorkomt. We hebben het erover gehad dat je de tijd neemt om precies te weten te
komen wat je voelt en op wie je verliefd bent. Dat het kan veranderen en dat je mag
twijfelen. Blijf bij je eigen gevoel. Verder hebben we afgesproken dat iedereen op
iedereen verliefd mag worden. We willen niet dat mensen elkaar discrimineren om
iemands seksuele oriëntatie. Iedereen is anders en we respecteren deze verschillen.
De andere les ging over ‘Wat zie je in de media’: Iedereen heeft zijn eigen ideeën
over wat mooi is aan een man en/of vrouw. Het is goed om te weten dat iedereen
zijn eigen smaak heeft. Soms denk je dat er van vrouwen en mannen een bepaald
uiterlijk wordt verwacht. Dat je bijvoorbeeld op internet, social-media apps of
tijdschriften. We zijn erachter gekomen dat deze beelden vaak niet echt zijn. Je
wordt beïnvloed zonder dat je er erg in hebt. Je kunt hier onzeker van worden,
omdat je dat ook graag wilt. We hebben met elkaar afgesproken dat iedereen mooi
is van zichzelf en dat je niet persé op iemand hoeft te lijken of perfect moet zijn.
Uiterlijk is maar één van je eigenschappen. Er zijn nog veel meer eigenschappen
waar je trots op kunt zijn.
Herinnering van de schoolfotograaf

