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30 september - 11 oktober Kinderboekenweek 

5 oktober Schoolfotograaf  

16 oktober Kledinginzameling OV 

19 – 23 oktober Herfstvakantie 

27 oktober GGD spreekuur 

28 oktober nieuwsbrief 

28 oktober OV vergadering 

                                                                                                                                                  
MR 
 

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

 
Kinderboekenweek   

 

   
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met het thema: ‘En toen?’ 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in iedere klas rondom dit thema 
om het lezen weer extra centraal te stellen deze week. 

We gaan het thema gezamenlijk openen met alle kinderen en leerkrachten op het 
schoolplein. 

Er wordt één groot verhaal gemaakt door alle groepen van de school, iedere groep 
volgt een leuke workshop, de boekenkring wordt weer gehouden en er wordt 
gelezen op de tijdlijn. Welke figuren van vroeger gaan we allemaal tegenkomen? 

Kortom, een week vol leesplezier!  
 

Kwink 
 

Vanaf dit schooljaar werken alle groepen van De Lage 
Weijkens met de methode Kwink. Dit is een methode 
voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en 

mediawijsheid. Deze methode is gericht op preventie en 
de kracht van een veilige groep. De 

gedragscompetenties die aan bod komen binnen deze 
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methode zijn: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen 

maken, zelfmanagement & relaties kunnen hanteren.  
Kijk voor meer informatie over de methode op www.kwinkopschool.nl 

 
 

Actie Textielinzameling 

  
Wanneer ?    

   

      Vrijdag 16 oktober 2020  
      Tussen 08.00 uur – 09.30 uur 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens 
en basisschool De Blokkendoos weer de eerste 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 
 

 

 

 
 

http://www.kwinkopschool.nl/


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 stagiaires stellen zich aan u voor 
 

Hallo, mijn naam is Corneel Willemse. Ik ben geboren op 22 juni 2003 
en woon al heel mijn leven in Dongen. Daar heb ik ook mijn 

basisschool en middelbare school doorlopen. In mijn vrije tijd houd ik 
me bezig met mijn vrienden, voetbal en scouting. Dit jaar ben ik 
gestart met de Pabo en loop hier op school stage bij juf Danique in 

groep 4. Samen met de collega's en de kinderen wil ik er een mooie 
tijd van maken!    

 
Hoi! Ik ben Pauline Jansen, voor het komende half jaar de nieuwe 

stagiaire van groep 6! Het half jaar erna blijft nog even een 
verrassing! Op dit moment zit ik in de hoofdfase van de Pabo-deeltijd 
in Tilburg. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en kijk er 

naar uit iedereen hier te leren kennen. Ik wil graag mijn 
enthousiasme voor het vak verder uitbreiden en steeds meer ervaring 

opdoen, zodat ik mijzelf ontwikkel tot een goede leerkracht.  
 

Tot snel! Groetjes Pauline 
 
Hoi allemaal, mijn naam is Tessa. Ik ben 19 jaar oud en woon in 

Loon op Zand. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd naar de 
sportschool te gaan, met vrienden wat leuks te doen (naar de stad 

gaan, borrelen, shoppen, op vakantie gaan). Maar ik vind het ook 



helemaal prima om een serie te kijken. Ik ben 1e jaars student aan de Pabo in 

Tilburg. Ik heb zelf ook in Loon op Zand op de basisschool gezeten, alleen zat ik op 
basisschool de Blokkendoos. Ik kom een half jaar stage lopen in groep 3 bij juffrouw 

Evy. Ik heb er super veel zin in en hoop op een leerzaam, maar vooral gezellig jaar! 
 
vriendelijke groetjes, Tessa Snoeren 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Mijn naam is Robert en ik loop het komende half jaar stage bij juf 
Mandy in groep 7. Ik ben 32 jaar en zit nu in het derde 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. 

 
 
Mag ik me even voorstellen… 

 
Ik ben Anke Dielemans, moeder van een dochter van 17 en 

tweedejaars stagiaire van de opleiding vaktherapie aan de Hoge 
School Utrecht. Een jaar lang zal ik elke donderdag aanwezig zijn op 

school.  
Beeldende vaktherapie is een behandelvorm voor mensen in alle 
leeftijden. De nadruk ligt meer op het doen en het ervaren en minder 

op het praten.  
In dit jaar wil ik graag samen met de kinderen aan Blink werken. Ik zal me bezig 

houden met de handvaardigheidslessen en tekenlessen in alle klassen.  
Daarnaast heb ik een creatieve dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren-
hersenletsel (NAH) www.zorgatelieranke.nl  

Ook ben ik kunstenares. Ik heb voor de gemeente Loon op Zand een aantal creatieve 
kunstprojecten mogen doen met de kinderen van verschillende basisscholen. 

Laten we er een mooi schooljaar van maken samen. 
 

 
Hallo, ik ben Kim Kuijsten. Ik ben voor het komende halfjaar de 
nieuwe stagiaire van groep 5 op BS de Lage Weijkens. Ik heb mijn 

Havodiploma en studeer nu PABO aan Fontys Tilburg. Ik roep al 
vanaf dat ik klein was dat ik graag basisschooljuf zou willen worden 

en ga dit nu (hopelijk) waarmaken. Mijn hobby’s zijn hockeyen en 
dingen met vriendinnen ondernemen. Ik heb er ontzettend veel zin 

in en ben benieuwd wat het komende halfjaar gaat brengen! 
 

Beste ouders/verzorgers,  

 
Mijn naam is Femke Swinkels en ik ben de nieuwe stagiaire van 

groep 1/2B.  Ik kom uit Drunen en ben net begonnen met de Pabo. 
Mijn eerste ontmoeting met de kinderen is heel positief, wat een 
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lieve kinderen zitten er in de klas! Ik hou erg van skiën, op vakantie gaan met mijn 

familie en knuffelen met mijn baby neefje, maar mijn allergrootste hobby is toch wel 

lekker eten. 

Ik heb erg veel zin in een gezellig jaar met de kinderen! 
 

Hoi, 
 

Ik ben Maurits Mevis, in 1976 geboren in Udenhout en woon sinds 
2011 in Loon op Zand met mijn vrouw Linda en onze twee  dochters 
Kyra (2012) en Finne (2016). 

In 1999 heb ik mijn Bachelor Milieutechnologie behaald en in 2002 
dierenspeciaalzaak Wil Teurlings overgenomen. Deze heb ik met 

plezier voortgezet als aquariumspeciaalzaak Pentazona tot 2018. Na 
een paar prachtige jaren als huisvader is het weer tijd voor een 

andere uitdaging: opleiding tot docent basisonderwijs.  
Het huisvaderschap wil ik blijven combineren met mijn studie aan de Fontys en de 
stages. Wel zo fijn dus dat ik hier in mijn eigen dorp bij deze school terecht kon voor 

mijn 1e stage, vertrouwd en lekker dichtbij! Naast dat ik een berg ervaring op ga 
doen op deze school, geef ik graag mijn enthousiasme en positieve instelling terug 

en hoop dat dit aanstekelijk zal zijn voor de kinderen, ouders en collega’s. Ik heb er 
in ieder geval enorm veel zin in ! 
 

Week tegen kindermishandeling 2020 
 

Van 16 tot en met 22 november 2020 is de landelijke 
Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart 

van Brabant gaan we weer voor een week vol 
activiteiten. Om aandacht te vragen voor 
kindermishandeling, maar vooral ook om samen de 

aanpak van kindermishandeling te versterken. 
De regionale Taskforce Kindermishandeling organiseert samen met partners diverse 

activiteiten voor verschillende doelgroepen. Daarbij brengt de Taskforce alle 
activiteiten in deze week breed onder de aandacht van publiek en professionals. 

 
Doet u mee? 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Organiseert u ook een activiteit? Laat 

het ons weten. Dan plaatsen we de activiteit op onze website zorgenomeenkind.nl. 
Zo ontstaat er een mooi overzicht van wat er in onze regio gebeurt.  

Vul hiervoor dit formulier in.   
 

Week tegen het pesten 

In de week van 21 t/m 25 september was de week tegen het 
Pesten, met als thema "Samen aan zet". In alle groepen is er 

aandacht geweest voor pesten. We hebben kinderen 
handreikingen gegeven wat ze kunnen doen en met wie ze 

kunnen praten. De vertrouwenspersonen juffrouw Sanne en 
juffrouw Christine hebben zich in iedere groep voorgesteld en 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzorginregiohartvanbrabant.us17.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd878f51e69fc37350f246f2b3%26id%3D0e01c75f39%26e%3D32fb3be10e&data=02%7C01%7Criabertens%40leerrijk.nl%7Cd4cec143ad394470af3108d850af3622%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637348060744444374&sdata=fW4m%2FpkQRA7XYbwGFW3776A05Fx%2Fk5lcGOFTn5ORhUw%3D&reserved=0


situaties besproken waarbij zij als vertrouwenspersonen helpend kunnen zijn.    

De vertrouwenspersonen zijn er voor de kinderen, maar ook voor u! Loopt u ergens 
mee rond waar uw zoon/dochter mee thuis komt en weet u niet hoe u dit moet 

oplossen. Neem dan contact op met Christine of Sanne.   

  

 

 

 

 
 

 
  Christine Robben            Sanne Bloemendal 
  intern begeleider            leerkracht groep 1-2A  
  christinerobben@leerrijk.nl                     sannebloemendal@leerrijk.nl  
                                                     

Leerplichtconsulent 
 

 

 
Ik ben Mina Ziani en sinds 2017 de leerplichtconsulent voor alle 

basisscholen in de gemeente Loon op Zand en dus ook van de 
school waar uw zoon of dochter op zit. Ik heb met regelmaat 
contact met de  directie en intern begeleiders van alle scholen om 

de lijntjes kort te houden. 
 

 

De taak van de leerplichtconsulent 

De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkómen van schoolverzuim 

en vroegtijdig school verlaten en daarmee dus het toezicht houden op het naleven 
van de leerplichtwet. Totdat uw kind 12 is, bent u als ouder verantwoordelijk voor de 
schoolgang van uw kind. 

Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op school 
verschijnt, heeft school de wettelijke verplichting om dit te melden bij de afdeling 

leerplicht van de gemeente Tilburg waar de leerplicht van de gemeente Loon op 
Zand onder valt. Na de melding wordt een onderzoek opgestart en vindt een gesprek 

met ouders plaats op het gemeentehuis het Klavier in Kaatsheuvel. Dit gesprek kan 
leiden tot een officiële waarschuwing of het opmaken van een proces-verbaal. 
Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is kan uw kind ook verwezen worden naar Bureau 

Halt voor het uitvoeren van een leerstraf. 
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen, 

bestaat er ook de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd op school voor een 
preventiegesprek met de leerplichtconsulent en de directie. U kunt natuurlijk ook zelf 
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contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-25768806 of 

u kunt mij mailen via mina.ziani@tilburg.nl  
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 

16.30 uur. 
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