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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 
 

Oudergesprekken 
In de week van 21 november (week 47) worden er oudergesprekken gehouden.  
U kunt inschrijven via Parro.   

 

Oudertevredenheidsenquête 

Komende week wordt een oudertevredenheidsenquête uitgezet. U ontvangt deze via de 

mail. We nodigen u uit deze enquête in te vullen zodat we onszelf telkens kunnen 
verbeteren.  
 

Jubileum juf Anja 
Op 29 november vieren we het 40-jarig onderwijsjubileum van juf Anja. Er is een feestelijk 
programma georganiseerd voor de juf en de kinderen. Tussen de middag krijgen de 

kinderen iets lekkers te eten op school. Boterhammen meenemen is niet nodig. Meer 
kunnen we nu nog niet verklappen, maar het wordt een leuke dag! 

 

Valondergronden 
Komende week zullen onder de speeltoestellen nieuwe valondergronden worden gelegd. 

De kinderen kunnen dan tijdelijk niet op de speeltoestellen spelen. Maar daarna zijn de 
ondergronden schoon en veilig om op te spelen.  

 

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 krijgt 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: 

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

Mediawijsheid 
Afgelopen week was er een ouderinformatieavond over mediawijsheid op school. Ouders 
van groep 6, 7 en 8 waren hiervoor uitgenodigd. Leo de Pan heeft interessante info en tips 
gegeven voor het veilig omgaan met social media. Het is belangrijk om goed oog te 

houden op het omgaan met de social media door uw kind. Met name met betrekking tot 
online pesten. De ouderavond werd door de aanwezige ouders zeer gewaardeerd.  

http://www.scholenopdekaart./
http://www.facebook.com/ikclaureyn/


 

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ 

 

Opbrengst zomermarkt 
De zomermarkt heeft €650,- opgebracht. Een prachtig bedrag! Van deze opbrengst 
kopen we een nieuwe muziekinstallatie voor de school. De oude is versleten. Verder zijn 
bordjes en bestek aangeschaft die kunnen worden gebruikt bij bijvoorbeeld het 

schoolontbijt of een andere gelegenheid waarbij gegeten wordt.  
 

Batterijenbattle 
Tot en met 25 november kunnen nog oude batterijen ingeleverd worden op school. Op 
dit moment zijn er al bijna drie tonnen vol. Wie weet maken we kans op een bezoek van 

illusionist Victor Mids! We doen ons best. 
 

Leren leren 
Op school hebben we aandacht voor Leren leren. Daarbij komen de executieve functies 
aan bod. Dit zijn denkfuncties die je nodig hebt om succesvol te kunnen functioneren in 

het leven. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

❖ Emotieregulatie: emoties onder controle <-> overreactie, slecht tegen kritiek kunnen. 
❖ Volgehouden aandacht. 
❖ Taakinitiatie: weten waar en wanneer je moet beginnen met een opdracht. 
❖ Respons-inhibitie: denken voordat je doet <-> van alles roepen op ongepaste momenten. 

❖ Risicovol gedrag. 

❖ Werkgeheugen: aanwijzingen onthouden. 

❖ Planning/prioritering. 

 

Vanaf januari gaan we werken met het boek Breinhelden. Kinderen leren de denkfuncties 

toe te passen in opdrachten op school.               

 

Activiteiten 

 

Studiemiddag 
Op vrijdagmiddag 25 november is er een studiemiddag voor de leerkrachten over Leren 

met begrip. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 

 

Sinterklaas   
Op 2 december komt Sinterklaas op school. We verwachten de Sint rond 8.30 uur. Ook de 
kinderen van Rupsje en Juultje komen de Sint verwelkomen.  

 

Kerstviering   
De kerstviering zal dit jaar plaats vinden op 21 december. De inloop start om 17.00 uur en 
om 17.30 uur starten we (onder voorbehoud). De werkgroep Kerst zal u via Parro nog 

informeren.  
 

Activiteitendag 
Op woensdag 28 december is er een activiteitendag voor kinderen met ouders die 
georganiseerd wordt door de Philippiense 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. Hierover wordt nog 
informatie gestuurd.  
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Kalender 
Data: 

17 november  ................. spreekuur jeugdverpleegkundige/ schoolmaatschappelijk werk 
21 november .................. start 10 minutengesprekken voortgang leerlingen 
25 november .................. vanaf 12.00 uur vrij studiemiddag team 

29 november .................. 40-jarig jubileumfeest juf Anja  
2 december.................... Sinterklaas op school 

15 december ................. spreekuur jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werk 
21 december ................. kerstviering 

23 december ................. kerstvakantie 
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 
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 

 
studiemiddag   25 november 2022 

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. 

 


