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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 en rapport 
Vanaf maandag 13 februari vinden er oudergesprekken plaats over de vorderingen van 
uw zoon of dochter.  
Voor de leerlingen uit groep 8 zijn er eindgesprekken. Deze zijn verspreid over de 

komende weken, maar vinden in elk geval vóór 1 maart plaats. 
Voor leerlingen die nog maar pas op school zijn wordt later dit schooljaar een gesprek 

gepland. Zij mogen eerst nog wennen. 
Op donderdag 16 februari krijgen groep 3 tot en met 8 het eerste rapport. 

 

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. Na analyse 
blijken de volgende punten opvallend:  

- Ouders willen graag weten waar de kinderen in de klas aan werken. Wij sturen u nu 

via Parro, bij elk nieuw blok, een overzichtje. U kunt daarop zien waar en aan welke 
onderwerpen er tijdens de hoofdvakken gewerkt wordt. 

- Sommige kinderen moeten extra uitgedaagd worden. Naast lesstof uit de 
methodes, die daarvoor gebruikt wordt, zijn er extra opdrachten. Soms via de 
computer, soms op papier. We houden rekening met onderwijsbehoeften. We 

geven ook opdrachten waarbij de kinderen leren samenwerken met elkaar. De 
intern begeleider volgt nascholing over dit onderwerp. 

- Aandacht voor andere culturen komt aan bod bij Faqta 
(zaakvakken/wereldoriëntatie), maar ook tijdens identiteitslessen en Kwink (sociaal- 

emotionele ontwikkeling). 
- We hebben aandacht voor pesten, ruzies en misverstanden. In de klas, maar ook  

via ons kaartensysteem op het plein(rode en gele kaarten). Dit willen we binnenkort 

graag uitbreiden met een witte kaart. Dan heb je echt iets goeds gedaan! Iedere 
week wordt gekeken of er een klas van de week is en deze groep krijgt een 

beloning.  
In de klas is er aandacht voor normen en waarden.  

In groep 6 en 7 werken we met de Ringaanpak op het gebied van de 
groepsontwikkeling en groepsprocessen.   
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Startgroep 
Eerder hebben we u op de hoogte gesteld van de startgroep die is opgezet. 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, zijn we na de kerstvakantie van start gegaan met de jongste 
leerlingen van groep 1. Dit op dinsdag- en donderdagochtend tot aan de zomervakantie. 

Juf Kimberly Heyman (werkzaam bij Rupsje) geeft op deze ochtenden les. Groep 2 krijgt 
dan, in een kleinere groep, les van juf Marina en heeft extra aandacht als voorbereiding 

op groep 3. 
De eerste weken zijn zeer goed verlopen! Er is volop aandacht voor de kinderen en zij 
komen met plezier naar de startgroep! 

Binnenkort zullen op donderdag ook enkele peuters aansluiten die op korte termijn naar 
groep 1 komen. Als het kinderen van Juultje zijn, komt ook een pedagogisch 

medewerkster van Juultje mee. Ook juf Corine zal vanuit school aanwezig zijn tijdens deze 
uren. Zo krijgen onze jongste leerlingen een mooie start. 

 

HVO juf 
Juf Carin Tazelaar geeft vanaf de zomervakantie les in HVO bij ons op school. Tot op 

heden nog samen met collega Nuray Stadt. Eerder was zij al werkzaam in het onderwijs. 
Deze week is de juf geslaagd en mag nu ook zelfstandig de identiteitslessen geven. Dat 
betekent dat ook groep 4 en 5 weer lessen zullen krijgen in HVO en GVO, vanaf 

donderdag 16 februari.  
 

Spreekuur jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.  
De jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker van Aan-Z 
(Suzanne Boonman), houden spreekuur op Laureyn. Het spreekuur is elke derde 

donderdag van de maand vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur op de volgende data: 
16 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei en 15 juni 

 

Batterijenbattle 
Zoveel batterijen hadden we nog nooit bij elkaar gezien! 
We hebben dan ook landelijk de tweede prijs gewonnen. Mad Science komt op Laureyn. 

Dit wordt een leuke dag waarop Mad Science een hele dag, voor alle groepen 
workshops en activiteiten verzorgt over techniek en het leukste van de wetenschap! Aan 

het eind van de dag is er een mooie afsluiting. Deze techniekdag vindt plaats op 
maandag 3 april. 

 

Breinhelden- Leren leren 
Op school schenken we aandacht 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). Het boek 

Breinhelden is geïntroduceerd. Kinderen leren de denkfuncties toe te passen in 

opdrachten op school.  In de aula maken we op dit moment een hoek waar spellen en  

materialen komen te staan, die hierop van toepassing zijn. De kinderen werken dan af en 

toe in de hal aan opdrachten.  

 

HackShield 

Vanuit “Glasdraad” zijn ons voor groep 8 een aantal gastlessen aangeboden over 

“Digitaal veilig met de klas”. Op 7 maart staat de eerste gastles gepland, die gegeven zal 

worden door Ilona van Dorsselaer. 
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Het lesprogramma heet HackShield. Er zijn “quests” met een cijberveilig thema zoals: 

internet, data en nepnieuws. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met 

NTR/schooltv. 

          

Activiteiten 

Carnavalsviering   
Op vrijdag 17 februari vieren we Carnaval. Dit jaar gaan we het feest vieren in de Kaaie, 
in samenwerking met de Carnavalsvereniging. De kinderen krijgen die dag broodjes 

vanuit school. De werkgroep Carnaval stuurt u binnenkort verdere informatie via Parro.   
  

Kalender 
Data: 
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 

3 april ............................... Mad Science 
21 april ............................. Koningsfeest 
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 

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. 
herfstvakantie   23 tot en met 27 oktober 
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