Data
26 en 27 mei
30 mei
30 mei tm 2 juni
1 juni
6 juni
7 tm 9 juni
10 juni
24 juni
Week 26
29 juni
30 juni

Hemelvaart vrij
Studiedag leerkrachten; alle kinderen vrij
Avondvierdaagse
Filmopname groep 8
Tweede pinksterdag vrij
Kamp groep 8
Groep 8 vrij
Groep 1 tm 4 vrij
Facultatieve gesprekken groep 2 en herfstleerlingen
Nieuwe nieuwsbrief
Doorschuifmiddag groep 1-2-3

Schrijfmappen
Op onze school vinden we het belangrijk dat we zicht hebben op de
schrijfontwikkeling van onze leerlingen. Om deze voor elke leerling zichtbaar te
maken zijn we zo’n 6 jaar geleden begonnen met het verzamelen van schrijfwerkjes
in een portfolio (map). De bedoeling hiervan is dat we de ontwikkeling in het werk
gaan zien vanaf het moment dat een kind in groep 1 instroomt tot het moment
waarop het, na 8 jaar, onze school verlaat.
Op woensdag 25 mei krijgt uw kind zijn of haar schrijfmap mee naar huis, zodat u
eens kunt kijken naar de schrijfwerkjes/ schrijfopdrachten die tot nu toe zijn
verzameld. U kunt zich zo een beeld vormen van de prestaties en vorderingen van
uw kind.
We vragen u vriendelijk om de map op dinsdag 31 mei weer mee terug naar school
te geven.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 20 april en vrijdag 22 april stond het
schoolvoetbaltoernooi op het programma. We hadden er veel
zin in en het was een leuke en gezellige dag. Helaas heeft De
Lage Weijkens niet gewonnen. Groep 8 is een
na laatste geworden en de meiden van 6, 7 en 8
zijn laatste geworden. Groep 7 is vijfde
geëindigd. Groep 7 was eigenlijk in de halve finale gekomen en stond al
klaar op het voetbalveld, maar er was een tel fout gemaakt door de
organisatie waardoor de jongens het veld weer moesten verlaten. We
gaan hopen dat ze volgend jaar winnen en we wensen ze veel succes en
plezier. We willen ook de trainers bedanken voor het coachen namens

ons allemaal.

Geschreven door Tim & Bowie uit groep 8

Koningsspelen en het oertijdmuseum

Zomerkamp op De Binnenheide
Wij zijn Marla en Jan van der Voorden van de Groepsaccommodatie De Binnenheide
Wij organiseren in week 31 twee zomerkampen op De Binnenheide GEHEEL GRATIS.
Kamp nr. 1 is vanaf 6 aug. t/m 8 aug. kamp nr.2 is vanaf 10 aug. t/m 12 aug.
De kinderen worden drie dagen volledig beziggehouden en het is met twee
overnachtingen, als er kinderen zijn die hier moeite mee hebben dan mogen ze ook
thuis slapen.
Dit kamp is ontstaan in samenwerking met de Gemeente Loon op Zand en De
Binnenheide dit wordt de 2 editie.
De eerste dag bestaat uit spelen, spellen, pizza bakken en een bezoek aan de
Drunense duinen.
Op de tweede dag gaan de kinderen met de begeleiders een dag naar de EFTELING.
Als afsluiting, s ’avonds een disco voor de kinderen.
Op de derde dag gaan we diverse creatieve activiteiten doen.

Alle kinderen vanaf 8 jaar tot 14 jaar zijn welkom om op kamp te komen. Voor meer
informatie kan je bellen met Jan van der Voorden 06-57745022 of vraag via
info@binnenheide.nl een inschrijfformulier aan om je aan te melden.
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die de kinderen actief kunnen bezig houden bel
bovenstaand nummer voor meer informatie.
Wilt u onze accommodatie bekijken dan kan op www.binneheide.nl
Met vriendelijke groet Marla en Jan van der Voorden.
Groep 8 op kamp!
Op dinsdag 7 juni gaat groep 8 op kamp naar Oostkapelle. De kinderen vertrekken
tegen de klok van 09.15 uur onder begeleiding van ouders, leerkrachten en B&B
Verhuizingen naar de kamplocatie ‘Weltevreden’. Dit is een oude boerderij/ kamphuis
met genoeg faciliteiten om de kinderen daar 3 gezellige dagen en twee onrustige
nachten te bezorgen. In de omgeving is een hoop te ondernemen, wat we zeker ook
gaan doen. We hopen ook op een beetje zonnig weer natuurlijk, zodat de kinderen
lekker op het strand kunnen uitwaaien en een gezond kleurtje op kunnen doen. De
kids en de leerkrachten die meegaan hebben er allemaal veel zin in! Donderdag 9
juni zijn we rond 15.00 uur weer terug. Via de Parro-app van groep 8 zullen we
regelmatig een fotootje plaatsen. We danken iedereen die bij het kamp helpt bij
voorbaat al hartelijk voor de hulp!
Voor het vervoer van de bagage van groep 8 naar het kampadres in Oostkapelle
mogen we dit jaar wederom rekenen op de hulp van de fa. B & B verhuizingen.
Hiervoor onze hartelijke dank!
fa. B&B Verhuizingen
Loon op Zand
tel. 06-41695265

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
Muziek bij de BSO

Meld uw kind aan voor blok Muziekinstrumenten van Muziek bij de BSO!
Het laatste blok van Muziek bij de BSO gaat beginnen op maandag 23 mei
aanstaande. Ook nu weer op basisschool De Vlinderboom.
In dit laatste blok vindt er een ontdekkingstocht langs diverse muziekinstrumenten
plaats. Er wordt iets over verteld, je hoort ze en probeert ze zelf uit.
Maandag 23 mei gaat het laatste blok muziek bij de BSO van start (ook nu 5 lessen
en wel op maandag 23 mei, 30 mei, 13 juni, 20 juni en 27 juni) van 15.00 uur t/m
15.45 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)
MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl

