Data
Week 10
5 maart
9 maart
16-20 maart
23 maart
23 maart
25 maart
26 maart
30 maart

Luizencontrole
Rapportgesprekken groep 3 tm 8
Inloopspreekuur GGD
Week van de Lentekriebels
OV vergadering
MR vergadering
Nieuwsbrief
Start muziekproject groep 5 en 6
Eftelingdag

Wist je dat …
•
•
•

we na de Carnavalsvakantie starten met onze tweede thema
van Blink? Zie verderop in deze nieuwsbrief.
we 30 maart met alle kinderen weer gezellig naar de Efteling
gaan?
juf Wendy op 28 januari weer moeder geworden is? Ze is bevallen van een
kerngezonde zoon en hij heet Sef.

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delageweijkens.nl
Basisscholenproject 2020
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand
Basisscholenproject 2020

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 26 maart 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 26 maart hun voorkeur opgeven voor een bepaald
blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen aan de muzieklessen.
De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 2 – 9 - 16 april, de kinderen gaan
onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u gewend
bent bij de gymlessen.
Door het grote aantal deelnemende kinderen (alle 3 de basisscholen uit Loon op
Zand doen dit jaar weer mee aan het project) krijgen de kinderen van groep 6 het
blaasinstrument niet in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de instrumenten bij
de muzieklessen onder alle deelnemende kinderen.
Op 16 april wordt ook het afsluitende concert gegeven in de Wetering waarin de
kinderen op hun instrument een actieve rol gaan spelen. Het concert begint om
18.30 uur en de entree is gratis. Noteert u de datum alvast in uw agenda?
Wij hopen ook u en uw familie (ook opa’s en oma’s) te mogen ontmoeten tijdens dit
concert.
De uitnodiging voor het afsluitende concert volgt begin april.
Lentekriebels
Van 16 t/m 20 maart is de week van de Lentekriebels. De
onderwerpen weerbaarheid, relaties en seksualiteit komen die
week aan bod. Op onze school wordt hier in iedere klas
aandacht aan besteed. We gebruiken hiervoor lessen uit de
methode ‘Kriebels in je buik’. Vraag uw kind er eens naar.
EHBO groep 8
De afgelopen jaren werd er een jeugdopleiding EHBO voor groep 8
verzorgd door vrijwilligers van EHBO vereniging Sint Rafaël. Doordat
betreffende vrijwilligers niet meer beschikbaar zijn in de periode dat
EHBO gegeven kán worden in het jaarprogramma van groep 8 lijkt
het erop dat dit aanbod zal verdwijnen. Dit is jammer omdat bewezen is dat jeugd
met EHBO achtergrond bij ongevallen beter in staat is te handelen. Dit onderwerp is
diverse keren besproken tijdens de vergaderingen van de oudervereniging. Ook zij
hechten belang aan de voortgang van de EHBO lessen. Vandaar de volgende oproep:
kent u gediplomeerde EHBO-ers die op vrijwillige basis de theorie- en praktijklessen
Jeugd-EHBO kunnen verzorgen in groep 8? Het betreft de maanden april, mei en
juni (of een deel ervan). Gelieve dan contact op te nemen met de directie.
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 maart 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 gebruikt worden gemaakt van het materiaal van de
organisatie. Wij hopen op een rollend succes!
Schoolvoetbaltoernooi
In april is het weer zover … het schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 7 en 8. Dit evenement vindt plaats op de voetbalvelden van
Uno Animo. De speeldata voor dit jaar zijn voor de meisjes
vrijdagavond 3 april en voor de jongens woensdagmiddag 8
april. Ook dit jaar wordt er in teams van 8 tegen 8 gespeeld op een
half veld. We hopen de Lage Weijkens weer met vier teams te kunnen
vertegenwoordigen. Een ingeschreven team dient een of twee begeleider(s)/ster(s)
te hebben. De kinderen uit groep 7 en 8 zijn al actief bezig met het werven van
genoeg teamleden en begeleiding. Wij kijken uit naar veel sportiviteit!
Bezoek op school van juf Wendy
Op vrijdag 13 maart zal juf Wendy samen met haar gezinnetje op
bezoek komen op school. Mocht u als ouder de kleine Sef óók
willen bewonderen dan bent u op 13 maart van 12.15 – 12.45 uur
van harte welkom in de aula.

BLINK
Het eerste thema van onze nieuwe methode
wereldoriëntatie Blink is afgerond middels een presentatie
en het volgende thema staat alweer gepland.
Het tweede onderwerp zal duren tot de Meivakantie en
gaat over Wereldse kwesties. Groep 3/4 gaat Terug naar
de dino's, groep 5/6 worden Klimaatkenners en groep 7/8
gaat zich verdiepen in Oorlog en Vrede.
Willen jullie de ludieke opening van dit thema niet missen? Dan raden wij u aan om
uw kind of kinderen woensdag 4 maart vooral op te komen halen van school om
12.30 uur.
De nieuwe stagiaires stellen zich voor
Ik ben Kevin Kruithof. Ik ben 19 jaar en doe de Pabo in Tilburg. Ik heb het afgelopen
half jaar in groep 8 gestaan op de Blokkendoos en word de stagiaire van groep 5. Ik
doe normaal aan volleybal, maar omdat ik last heb van een hernia kan ik op het
moment niet volleyballen. Ik geef ook met veel plezier training aan de jongens B2

van DVO in Oud-Beierland en coach deze jongens ook. Ik kom uit Fijnaart en heb
dus een flinke reistijd. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en ga er vol voor.
Hoi! Mijn naam is Renée de Bel. Ik ben 25 jaar oud en woon in
Tilburg. Het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in groep 5 bij
juf Meta en juf Michelle. Nu mag ik gezellig in groep 1/2b bij juf
Lindy en juf Leontien stagelopen. Ik ben daar elke maandag en
dinsdag. Als ik niet aan het stagelopen of studeren ben, vind ik het
leuk om te lezen en muziek te maken. Ook kun je me regelmatig op
stal vinden om op mijn verzorgpaard te rijden. Af en toe samen de
Loonse en Drunense Duinen in hoort hier natuurlijk ook bij.
Ik kijk uit naar een leuke, leerzame en gezellige periode in groep 1/2b. Kom gerust
even binnenlopen voor een kennismaking of als u vragen heeft!
Mijn naam is Ellen van de Kamp, 38 jaar en gedurende dit
schooljaar loop ik stage bij de Lage Weijkens. Van augustus
tot februari heb ik dit gedaan in groep 6 en vanaf februari
start ik in groep 1/2 a. Dit is ook mijn afstudeerstage en
naar verwachting zal ik ook na de zomervakantie nog in
deze klas zijn. Ik woon samen met mijn man en 3 dochters
(5, 4 en 2 jaar oud) in Kaatsheuvel. Als ik niet op school of
aan de studie ben, is er altijd wel wat te doen in het gezin. We gaan dan graag het
bos in, de bergen in Oostenrijk opzoeken en natuurlijk mag een bezoekje aan de
Efteling niet ontbreken.
Kleuters zijn voor mij, naast dat ik ze thuis heb, niet nieuw. Na mijn stage vorig
studiejaar in een kleuterklas, heb ik de keuze gemaakt dat ik graag wil afstuderen bij
de kleuters. Geen dag is hetzelfde bij de kleuters. Het mooiste van kleuters vind ik
hun eindeloze nieuwsgierigheid en de manier waarop zij in het leven staan: vol
verwondering. Prachtig is dat!
Ik kijk ernaar uit om de kinderen te leren kennen.
Spreek mij gerust aan bij vragen.

Hallo allemaal, mijn naam is Anne Ockeloen. Ik ben 18 jaar en ik
woon in Tilburg. Ik ben een tweedejaars PABO-studente aan de
Fontys Hogescholen in Tilburg. Tot de zomervakantie zal ik elke
dinsdag en woensdag stage gaan lopen in groep 3 bij juf Evy. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om bezig te zijn met ukelele spelen
en knutselen met wol. Ik kijk er erg naar uit om les te geven in
groep 3 op de Lage Weijkens. Mocht u vragen hebben, stel ze
gerust.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Robert en ik loop het komende half jaar stage bij juf
Mandy in groep 7. Ik ben 31 jaar en zit nu in het tweede jaar van de
Pabo (flexibele deeltijd). Elke dinsdag ben ik aanwezig om stage te
lopen op de Lage Weijkens. Ik hoop dat ik in deze periode zowel van de
leerlingen kan leren als de leerlingen van mij. Als u vragen heeft dan
kunt u de dinsdagen altijd langslopen.
Inspectiebezoek
Het is inmiddels weer 7 jaren geleden dat we de inspectie op bezoek hebben gehad.
Op 2 maart (de maandag na de vakantie) komt de inspectie in de persoon van
Wiepke Louwes een ‘verificatieonderzoek’ doen.
De volgende standaarden zullen beoordeeld worden:
• Zicht op ontwikkeling
• Didactisch handelen
• Kwaliteitszorg
• Kwaliteitscultuur
De onderzoeksactiviteiten bestaan uit:
• Groepsbezoeken
• Analyse van documenten
• Gesprek met 6 leerlingen uit de bovenbouw
• Gesprekken met leerkrachten
• Gesprek met de directie en IB-er
• Terugkoppeling
We hebben er vertrouwen in dat we ons onderwijs met de bijbehorende documenten
op orde hebben en zullen u informeren over de bevindingen.
Carnaval (foutieve tijd start kènderoptocht Theebuikenland)
U heeft onlangs een kleurrijk programmaoverzicht van ‘Theebuikenland’ ontvangen.
Daarin staat een verkeerde tijd voor de start van de kènderoptocht. Deze optocht
start om op vrijdag 21 februari om 8.45 uur bij de Wetering. In de bijgevoegde
flyer staat de tijd wel goed vermeld.

Fijne Carnavalsvakantie allemaal!

