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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 

Op 20 januari zijn juf Magali en haar man Tom de trotse mama en papa geworden van 
een zoontje, Tuur. Van harte gefeliciteerd!!! 

 
Op 14 februari is het zwangerschapsverlof van juf Samantha ingegaan. 

 
Sinds 14 februari werkt Alyssia Meertens bij ons op school als onderwijsassistente. Dit zal zijn 

tot de zomervakantie. Zij zal ondersteunen in alle groepen. Zij wordt gedeeltelijk betaald 
vanuit het NPO- plan onderwijs. (De gelden die vanuit het ministerie beschikbaar zijn 
gesteld i.v.m. Corona) 

 
De komende weken staan er oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zullen fysiek op 

school gehouden worden. We vragen wel aan iedereen om een veilige afstand te 
bewaren en zolang de regels het voorschrijven een mondkapje op te zetten in de 
gangen. De rapporten van groep 3 t/m 5 worden op 24 februari mee naar huis gegeven. 

Voor de oudergesprekken van groep 6-7 maken we binnenkort een afspraak. Doordat juf 
Magali iets eerder dan verwacht aan het verlof is begonnen, heeft zij deze niet meer zelf 

kunnen houden.    
 

Inloopspreekuren Jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk 

Iedere derde donderdag van de maand: 17 februari, 17 maart, 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). We hopen deze spreekuren weer fysiek op te kunnen pakken zodra er 

versoepelingen komen. 
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 
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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. 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Omdat we taalonderwijs, lezen, schrijven, begrijpend lezen en studerend lezen, 
ontzettend belangrijk vinden, zijn we samen met een onderwijsbegeleidingsdienst 
een taalactiveringsprogramma aan het opzetten. Er is een start gemaakt met het 
inventariseren van alles wat op dit gebied gedaan wordt in de verschillende 
groepen. Daarna gaan we kijken wat we nog beter kunnen doen. We worden 
hierbij geadviseerd.  

Ook hebben we extra aandacht voor “Leren leren”. Om goed te kunnen leren en 
werken op school, heeft een kind bijvoorbeeld een goed werkgeheugen, 
emotieregulatie, taakinitiatie en het goed kunnen plannen nodig. We werken 
hieraan met de boeken “Breinhelden”, waarin oefeningen staan. Verder heeft 
elke groep een klassendoel en gaan we regelmatig kindgesprekken houden. 

Leerlingen leren dan zelf aangeven waarbij ze extra hulp willen krijgen of welke 
doelen ze willen halen.  

 

 

Activiteiten 

 
Carnaval 

Vrijdag 25 februari vieren we Carnaval. Dit doen we in de klas. De kinderen mogen 

verkleed naar school komen. Confetti en scherpe accessoires mogen niet meegenomen 
worden. Na de ochtendpauze is er een speurtocht rondom de school. We kunnen nog 
hulp gebruiken van ouders, opa's en oma's die mee willen wandelen. Opgeven kan via 

de juf of het mailadres laureyn@elevantio.nl    
De Carnavalsvereniging heeft deze speurtocht samen met de oudercommissie 

georganiseerd. In de klas is er een opdracht waaraan een prijsje is verbonden. De 
kinderen krijgen in de grote pauze broodjes en drinken van de oudercommissie. Voor de 
ochtendpauze kunnen ze zelf fruit of iets gezonds meenemen naar school. 

Zo maken we er een gezellig feest van! 
 

 

Kalender 
Data: 

17 februari ....................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk 
21 februari ....................... Rondom deze datum rapportgesprekken 

24 februari ....................... rapport 1 
25 februari ....................... Carnavalsviering 
17 maart .......................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk 

31 maart .......................... studiedag. Kinderen vrij 
1 april ............................... extra vrije dag 

4 april ............................... cultuurmenu groep 7 en 8 
11april .............................. schoolfotograaf 

21 april ............................. laatste dag schoolfruit  
21 april ............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk 
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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 

16 juni ............................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk 
4 juli .................................. oudergesprekken 

21 juli ................................ rapport 2 
22 juli  ............................... zomervakantie 
 

 
 
 

  

Vakanties komend schooljaar 2021- 2022 

 
Voorjaarsvakantie   28 februari tot en met 4 maart          

Studiedag    31 maart 2022 

extra vrije dag (couleur locale) 1 april 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 


