Data
26 juli tot en met 3 september

Zomervakantie

Wist je dat …
•
•
•
•

het bijna vakantie is?
dit het schooljaar was met de minste lesdagen op school ooit
(corona)?
juf Yolette weer begonnen is?
groep 8 vandaag al vakantie kan gaan vieren?

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

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Schooljaar 2021 - 2022: MEER Muziek bij de BSO
Het was weer een gek schooljaar deze keer. Muziek bij de BSO kon met intervallen
doorgaan. We hebben goede hoop dat het nieuwe schooljaar (bijna?) als vanouds
kan zijn, dus WE GAAN ER WEER VOOR IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR.
Meneer Juan Manrique zal de lessen Muziek bij de BSO weer voor zijn rekening
nemen.
Na de vakantie komt er een proefles bij de BSO en kun je je ook nog aanmelden (let
op de eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar en/of de BSO-brief).
We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1) op maandag 20 september voor de
leerlingen van groep 1 t/m 3 van 15.00 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 16.15
uur voor de leerlingen van groep 4 t/m 7. Het thema is
Muzikale Olympische Spelen. (Ben je BSO-deelnemer, dan kun je voor de muziekles
naar de BSO Blokkendoos komen om daar iets te drinken en nog wat leuks te doen
totdat de muziekles begint. Ook als je die dag niet naar de BSO hoeft).
Ook kinderen die niet naar de BSO gaan, mogen meedoen, maar let op: BSOkinderen gaan voor en vol is vol!

Lees voor meer informatie de bij de nieuwsbrief gevoegde aanmeldingsbrief.
Alvast Fijne Vakantie.
Chatfunctie Parro stopt komend schooljaar
In sommige groepen stond tijdens de coronaperiode de
chatfunctie aan in Parro. Dit gaf de ouders de mogelijkheid
om met de leerkracht berichten uit te wisselen via Parro.
In de praktijk liepen hierdoor meerdere
communicatiemiddelen door elkaar heen.
Vanaf komend schooljaar wordt deze functie in alle groepen uitgeschakeld.
Wij zijn bereikbaar via de mail en het telefoonnummer van school.
Rectificatie optreden ‘Het Witte Kasteel’
Per abuis stond er in onderstaand bericht een fout wat betreft de entreeprijs.
Donderdag 22 juli 2021 – 17:30 uur
Viotta Symfonieorkest - Den Haag
entree volwassenen € 10,00
entree kinderen/jongeren tot 18 jaar € 2,50
Dit Symfonieorkest is een jeugdorkest en telt ongeveer 65 gevorderde musici tussen
de 15 en 21 jaar.
Het behoort al geruime tijd tot de beste jeugdorkesten van Nederland en staat onder
leiding van dirigent René Gulikers.
De orkestleden logeren van 18 – 23 juli in Biezenmortel waar ze werken aan het
nieuwe programma van 22 juli.
Bij mooi weer zal er op donderdag 22 juli op de buitenplaats van Het Witte Kasteel
een concert zijn.
Het Viotta symfonieorkest zal aan het einde van de middag de 7e Symfonie van
Dvorak en Suite Pelléas & Mélisande van Fauré spelen.
Hou de nieuwsberichten op www.hetwittekasteel.nl/concerten/#viotta in de gaten
over de laatste informatie, vooral bij mogelijke regenbuien!
Dit concert duurt 60-75 minuten.
Voor meer info over het orkest Viotta kun je kijken op www.viotta.nl

VakantieLezen 2021
Bijna zomervakantie!
Een tijd waarin kinderen vaak wat minder lezen. Als
beginnende lezer (groep 3 en 4) kunnen ze dan in 6 weken
vakantie wel tot twee AVI-niveaus terugzakken.
Hoe je die zomerleesdip voorkomt? Laat je kinderen lekker
doorlezen in de zomervakantie
De Bibliotheek heeft hiervoor een paar handige tips, deze zijn terug te vinden in de
bijlage. Bekijk de korte video’s, zo maak je vakantielezen leuk!
www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen
Je kunt bij de bieb ook een gratis VakantieVerrassingsPakket ophalen voor je kind, ebooks of luisterboeken lenen via de online Bibliotheek-app en meedoen aan leuke
zomeractiviteiten
Afscheid juf Michelle
Na 3 ontzettend fijne jaren ga ik afscheid nemen van de Lage Weijkens. Al een tijdje
hop ik heen en weer tussen 2 scholen in Loon op Zand om de simpele reden dat ik
geen afscheid wilde nemen van deze leuke school. Toch ga ik komend jaar fulltime
werken in groep 8 op basisschool de Blokkendoos. Deze uitdaging ga ik niet uit de
weg.
Graag wil ik u allen bedanken, want jullie hebben allemaal bijgedragen aan een voor
mij fijne tijd. We zullen elkaar vast nog wel eens tegenkomen in het dorp!
Speciale dank aan het topteam van de Lage Weijkens, met in het bijzonder mijn duopartner: Meta. Dit was een mooie start van mijn carrière als leerkracht.
Ik ga jullie missen!
Liefs, juf Michelle
Inschrijven voor Typ4Fun
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over het
inschrijven voor een typecursus.
Deze informatie sturen we mee, omdat deze cursus op school
gegeven wordt en daardoor mogelijk laagdrempeliger is om aan
deel te nemen.
De cursus is geheel vrijblijvend, het is aan u de keuze om er al
dan niets mee te doen!
Tot ziens!
Zoals ik al eerder heb aangekondigd, ga ik aan het eind van dit schooljaar de Lage
Weijkens verlaten. Dat doe ik met een dubbel gevoel, omdat ik hier voor mijn gevoel
nog niet ‘klaar’ ben maar de uitdaging in een nieuwe werkomgeving niet kon laten
schieten.

En daarmee ben ik slechts 1 schooljaar werkzaam geweest op deze mooie school.
Laat dat schooljaar dan ook nog eens doorspekt zijn geweest van Corona-perikelen
en duidelijk is dan wel, dat ik helaas maar met weinig ouders contact heb gehad.
Toch zou ik het prettig vinden om aanstaande vrijdag (23 juli, de laatste schooldag)
om 12.15 uur afscheid van u te nemen.
Mocht het er niet van komen om elkaar op dat moment nog te zien, dan wil ik u via
deze weg alvast heel hartelijk bedanken voor de (korte) samenwerking en wens u
een heel fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Eric de Brouwer

