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___________________________________________________________________________________________________________ 

Algemeen 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar plaats zullen 

vinden. Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij u later per mail of 
Parro of komen in een volgende nieuwsbrief te staan.  

De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is geplaatst op www.scholenopdekaart.nl  
U kunt ons vinden op facebook: www.facebook.com/ikclaureyn/ 
en op instagram:  https://instagram.com/laureynphilippine?utm_medium=copy_link 

 

Oudertevredenheidsenquête 

De oudertevredenheidsenquête is afgerond. Slechts 26% van de ouders heeft de enquête 

ingevuld. Dat is wel jammer omdat de enquête dan niet zo betrouwbaar is. Komende 
weken bespreken we in ons team de uitslagen en onze acties naar aanleiding van de 

enquête. We willen onszelf telkens kunnen verbeteren. In een volgende nieuwsbrief 
informeren we u over de meest opvallende zaken.  

 

Coronaprotocol 
Aan het begin van het schooljaar is een nieuw coronaprotocol opgesteld op alle scholen. 

We hopen het niet nodig te hebben maar mocht het nodig zijn dan hebben we de 
stappen op papier. Als er ouders zijn die zelf kwetsbaar zijn, mogen ze dit melden op 
school. We kunnen hen dan tijdig waarschuwen mocht er zich een uitbraak voordoen. 
 

Startgroep 
Omdat het leerlingenaantal in groep 1 de komende maanden flink groeit, hebben we 
nagedacht over een manier waarop we goede aandacht kunnen blijven geven aan de 
jongste leerlingen en de juf wat kunnen ontlasten. Omdat we uit de NPO (Coronagelden) 

nog wat geld hadden staan, kunnen we na de kerstvakantie een startgroep maken voor 
de jongste leerlingen. Groep 1.  Dit zal zijn op dinsdag- en donderdagochtend tot aan de 

zomervakantie. Juf Kimberly Heyman (werkzaam bij Rupsje) zal groep 1 op deze 
ochtenden lesgeven. Er worden maximaal 16 kinderen meegenomen naar het lokaal 
grenzend aan de aula. Groep 2 krijgt dan in een kleinere groep les van juf Marina en 

heeft extra aandacht als voorbereiding op groep 3. 
 

Kinderraad 

De nieuwe kinderraad is bekend. In de kinderraad zitten Lara, Malisha, Lilae en Alyssa. 
Op 19 januari vergadert de nieuwe kinderraad voor de eerste keer. 

 

Spreekuur jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.  
De jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker van Aan-Z, 

houden spreekuur op Laureyn. Schoolmaatschappelijk werker, Corné Elenbaas heeft een 
andere functie binnen Aan-Z. Hij zal worden opgevolgd door Suzanne Boonman. Op dit 
moment is Liselore Ivens nog met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden vanuit 

de GGD. Het spreekuur is elke derde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur tot 15.00 
uur op de volgende data: 

19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei en 15 juni 

http://www.scholenopdekaart./
http://www.facebook.com/ikclaureyn/
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Breinhelden- Leren leren 
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we op school aandacht gaan schenken aan de 

executieve functies. Denkfuncties die je nodig hebt om succesvol te kunnen functioneren 

in het leven (emotie, aandacht, taak oppakken, eerst nadenken voor je actie 

onderneemt, plannen, werkgeheugen).  
Vanaf januari gaan we werken met het boek Breinhelden. Kinderen leren de denkfuncties 

toe te passen in opdrachten op school.  In de aula maken we een hoek waar materialen 

staan die hierop van toepassing zijn en waar de kinderen af en toe kunnen zitten voor 

opdrachten.  

 

Sinterklaas 

Op 3 december was Sinterklaas op school. Omdat de pieten niet meer van het dak af 

durfden te komen, moest Sinterklaas de brandweer bellen. Het was een leuke dag! Dank 

aan de werkgroep om deze dag te organiseren.              

 

Activiteiten 

Kerstviering   
De kerstviering houden we op woensdagavond 21 december. Vanaf 17.00 uur tot 17.30 

uur is er inloop. Om 17.30 uur starten we met het kerstdiner. Om 19.00 uur zijn we klaar met 
eten. Ouders zijn dan welkom om hun kind op te halen én voor een kopje koffie of thee. 
Verdere informatie heeft u ontvangen via Parro.   

 

Activiteitendag 
Op woensdag 28 december is er een activiteitendag voor kinderen met hun ouders die 

georganiseerd wordt door de verenigingen in samenwerking met Kindcentrum Laureyn. U 
kunt daar kennis maken met de activiteiten van de verenigingen en eventueel uw zoon of 

dochter inschrijven voor een vereniging. U heeft deze flyer via de mail ontvangen. Via 
Parro volgt later nog een herinnering van de uitnodiging.    

 

Presentatie speeltuin 

Vorig schooljaar zijn plannen gemaakt voor de presentatie van een “nieuwe” speeltuin en 

ontmoetingsplek in Philippine. We zijn uitgenodigd om op 26 januari met 3 leerlingen van 
groep 8 te komen luisteren naar de presentatie.  
 

 

Kalender 
Data: 

21 december ................. kerstviering 
23 december ................. kerstvakantie 

28 december ................. Activiteitendag 
23 januari ........................ cultuurprogramma groep 5 en 6 
6 februari ......................... cultuurprogramma groep 5 en 6 

7 februari ......................... cultuurprogramma groep 1 en 2 
13 februari ....................... start rapportgesprekken 

13 februari ....................... cultuurprogramma groep 3 en 4 
16 februari ....................... cultuurprogramma groep 7 en 8 

16 februari ....................... rapport 
17 februari ....................... Carnaval 
30 maart .......................... verkeersexamen groep 7 

17 mei .............................. studiedag 
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22 mei  ............................. schoolfotograaf 
1 juni ................................. sportdag groep 4 tot en met 8 

8 juni ................................. sportdag groep 1 tot en met 3 
9 juni ................................. studiemiddag Kindcentrum 

15 juni ............................... reserve sportdag 
26 juni ............................... cultuurprogramma groep 7 en 8 

26 juni ............................... afspraken laatste oudergesprekken 
13 juli ................................ rapport en laatste schooldag 

 
 

  

Vakanties  

 
Vakanties en vrije dagen 2022-2023 

kerstvakantie    23 december 2022 tot en met 6 januari 2023 

voorjaarsvakantie   20 februari tot en met 24 februari 2023 
Goede vrijdag en Pasen  7 tot en met 10 april 2023 
extra vrije dag (couleur locale) 11 april 2023 

meivakantie    24 april tot en met 5 mei 2023 
studieochtend   17 mei 2023 

Hemelvaart    18 en 19 mei 2023 
Pinksteren    29 mei 2023 

extra vrije dag (couleur locale) 30 mei 2023 
studiemiddag   9 juni 2023 
zomervakantie   14 juli tot en met 25 augustus 2023 

eerste schooldag                            28 augustus 2023. 
 

Team Laureyn wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! 

 


