
 
 
Data  
 

1 februari GGD spreekuur 

4 februari  Groep 1 tm 4 vrij 

Week 6 Adviesgesprekken groep 8 

Week 7 Gesprekken groep 2 

18 februari  Rapport groep 3 tm 8  

Week 8  Rapportgesprekken groep 3 tm 7 

23 februari  Nieuwe nieuwsbrief  

25 februari  Carnavalsviering  

28 februari tm  
4 maart 

Carnavalsvakantie  

                                                                                                                                                       
Aanmelding nieuwe leerlingen  
 
Wordt uw zoon/dochter in het schooljaar 2022-2023 4 jaar? Vergeet u dan niet om 
hem/haar vóór 1 april in te schrijven op school. Inschrijfformulieren kunt u krijgen 
bij de directie van onze school.  
 
De geplande kennismakingsavond voor nieuwe ouders op 8 februari en de 
daaropvolgende inloop ochtend op 14 februari gaan vanwege de huidige 
maatregelen niet door. Weet u van vrienden of familie dat zij kinderen in deze 
leeftijd hebben, maar nog niet weten welke school ze moeten kiezen? Laat ze een 
afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding op 
De Lage Weijkens.  
 
Muziek bij de BSO  
 

 
 
 

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

 

 

 

 
Meld uw kind aan voor blok 3 van Muzieklessen bij de BSO! 
 
Alweer een kalenderjaar voorbij. Bij Muziek bij de BSO zijn Sint en Kerst de revue 
gepasseerd. 
Op naar het nieuwe jaar met meer Muziek voor iedereen. 
Vanaf maandag 24 januari 2022 gaat meester Juan aan de slag met de 
boomwhackers. 



Lekker zelf muziek maken en meer muzikale dingen! 
 
Ook nu weer 5 lessen op maandag. De lessen zijn van 15.00 uur t/m 15.30 uur en bij 
voldoende belangstelling ook van 15.30 uur tot 16.15 uur(groepen worden dan 
gesplitst 1 tm 3 en 4 tm7).  
 
Interesse?  
Ook mee muziek maken en meer? 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) 
      
MR 
 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl                  
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