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Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar nog plaats zullen
vinden. Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij u later per mail of
Parro.
De schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 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

Team

Sinds 14 februari werkt Alyssia Meertens bij ons op school als onderwijsassistente. Dit zou zijn
tot de zomervakantie, maar zij heeft een nieuwe baan gevonden bij de Kinderopvang. Zij
start daar na de meivakantie. Zodoende moeten we nu al afscheid nemen.

Inloopspreekuren Jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk

Iedere derde donderdag van de maand: 21 april, 19 mei en 16 juni, is er een
inloopspreekuur van 12.00 uur tot 14.00 uur, waarin u vragen kunt stellen aan de
jeugdverpleegkundige (Liselore Ivens) of de schoolmaatschappelijk werker (Corné
Elenbaas). De spreekuren zijn weer fysiek mogelijk.
Corné Elenbaas
06-36070364
c.elenbaas@aan-z.eu
Liselore Ivens
06-83713214
terneuzen@ggdzeeland.nl

Stibat

Op school kunnen batterijen worden ingeleverd. In de hal aan de hoofdingang staat een
doos. De oudercommissie krijgt voor het sparen van batterijen een kleine vergoeding van
Stibat.

Overblijfouders

Door omstandigheden zijn er overblijfouders uitgevallen. We kunnen daarom nog mensen
gebruiken die willen helpen bij het overblijven. Tussen 11.45 uur en 12.15 uur eten de
overblijfouders met groep 1,2 en 3. Om 12.15 uur tot 12.45 uur houden de overblijfouders
toezicht tijdens het buiten spelen van groep 4 tot en met 8. Er staat een
vrijwilligersvergoeding tegenover. Mocht u interesse hebben dan horen we het graag.

Activiteiten
Schoolfotograaf

Op maandag 11 april komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf houdt zich aan
een strak programma. Ouders die na schooltijd hebben ingeschreven graag op de juiste
tijd aanwezig zijn.

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Weerbaarheidslessen

Vanaf volgende week starten de weerbaarheidslessen voor groep 6 tot en met 8. Op dit
moment is de dag nog niet bekend.

Paasviering

Op dinsdagochtend 12 april houden we een paasviering. We doen dit in het kader van
de identiteit. Juf Dineke van HVO en juf Mieke van GVO, zullen deze viering verzorgen met
verhalen en liedjes.
Op donderdagmiddag zorgt de oudercommissie voor een paastraktatie voor alle
kinderen.
De BSA zorgt voor een paasactiviteit voor de jongste kinderen.
Goede vrijdag, 15 april en tweede Paasdag, 18 april, zijn we vrij.

Schoolfruit

Op 21 april ontvangen we, voor de laatste maal in dit schooljaar, fruit van de Europese
Commissie. Na de meivakantie kunnen de kinderen weer zelf iets te eten meenemen voor
in de pauze. We voeren een gezond beleid en vragen u daarom om fruit mee te geven
voor de ochtendpauze.

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april vieren we Koningsspelen op school. Er is een leuk programma voor de
kinderen. Aansluitend begint de meivakantie van 25 april tot en met 6 mei.

Cito-eindtoetsen

Op 10,11 en 12 mei maken de kinderen van groep 8 de eindtoets.

MuziekMatch

Na de meivakantie gaat de MuziekMatch van start in de groepen 3 tot en met 8.
De MuziekMatch is mogelijk door een financiële impuls voor meer muziekonderwijs op de
basisscholen in de regio. Voor groep 3 zal dit zijn op maandagen, voor groep 4 tot en met
8 op donderdagen. De kinderen zullen daarbij ook kennis maken met het spelen op een
muziekinstrument.

Kalender

Data:
7 april ............................... uitstap Sasse museum groep 7 en 8
11april .............................. schoolfotograaf
11 april ............................. start weerbaarheidslessen
11 april ............................. openbare MR vergadering
21 april ............................. laatste dag schoolfruit
21 april ............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
22 april ............................. Koningsspelen
9 mei ................................ start muziekproject groep 3
12 mei .............................. start muziekproject, Muziekmatch groep 4 tot en met 8
19 mei .............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
30 juni .............................. sportdag groep 4 tot en met 8
7 juli .................................. sportdag groep 1 tot en met 3
16 juni............................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
4 juli .................................. oudergesprekken
21 juli ................................ rapport 2
22 juli ............................... zomervakantie

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Vakanties komend schooljaar 2021- 2022
Goede vrijdag en Pasen

15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Extra vrije dag (couleur locale)

7 juni 2022

Zomervakantie

22 juli tot en met 2 september 2022

Herfstvakantie 2022-2023

24 tot en met 28 oktober 2022

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

