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___________________________________________________________________________________________________________ 

Algemeen 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 
In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie 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 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 

 

De formatie: 
In de nieuwsbrief van juni is de indeling van de groepen aan u gemaild. Daarbij is een 

wijziging gekomen. Juf Samantha heeft beslist om meer ouderschapsverlof op te nemen. 

Op maandag en woensdag zal juf Emmaly van Zunderd les geven aan groep 8.  

Voor de duidelijkheid hieronder nogmaals het overzicht.  

De indeling ziet er dan als volgt uit: 

Groep 1 en 2 Juf Marina, maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag 

 Juf Nancy, woensdag 

Groep 3 Juf Anja, maandag, dinsdag en woensdag 

     Juf Emmaly op donderdag en vrijdag 

Groep 4 en 5    Juf Daniëlle op maandag, donderdag en vrijdag 

     Juf Eefje op dinsdag en woensdag  

Groep 6 en 7  Juf Magali, maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag 

  Juf Eefje, vrijdag 

Groep 8    Juf Emmaly, maandag en woensdag 

Juf Samantha, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Ondersteuning     Juf Corine op maandag  

  Juf Emmaly op dinsdag  

I.B.  Juf Corine op dinsdag en donderdag                          

Directietaken Juf Nancy. Alle dagen, op woensdag groep 1-2, 

daarnaast hand- en spandiensten. Op vrijdag 

BAPO dagen  

                                

Identiteitslessen 

Op dinsdagochtend vinden de identiteitslessen plaats vanaf groep 3. 

Juf Mieke Haartsen verzorgt de R.-k en P.C. lessen. 

Juf Dineke Krutwagen nam tot op heden de HVO lessen op zich. Maar daar komt 

verandering in! De juf gaat met pensioen! We danken haar voor alle inzet voor de 

identiteitslessen op Laureyn. Dineke, we hopen dat je een mooie tijd tegemoet gaat met 
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veel vrijheid. Aanstaande dinsdag is juf Dineke er voor het laatst. Bij deze nieuwsbrief 

wordt een brief van haar aan u meegestuurd.  

 

Hoe de lessen in het nieuwe schooljaar invulling zullen krijgen, is nog niet duidelijk. De 

vereniging HVO/GVO is op zoek naar een opvolger. Tot dan worden de lessen door de 

eigen leerkracht gegeven.  

 

Zoals u inmiddels weet nemen we in de laatste schoolweek ook afscheid van juf Nicole en 

juf Joke. Nicole en Joke, we zijn erg blij dat jullie bij ons kwamen lesgeven! Vervangers 

liggen niet voor het oprapen en jullie hebben het heel fijn ingevuld! 

 

 

Activiteiten 

 

Fruit 
Fruitvaders en groentemoeders gezocht! 

Onze school mag komend schooljaar opnieuw deelnemen aan het EU schoolfruit- en 

groenteprogramma. In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle 

kinderen voor 3 keer per week een gratis stuk fruit of groente. Voor grote eters is dit een 

aanvulling op het 10 uurtje, het fruit dat u zelf meegeeft. Gewone eters hebben genoeg 

aan het schoolfruit. We geven vooraf bericht welk fruit of groente wordt uitgedeeld. 

Op de “fruitdagen” wordt het fruit geteld en indien nodig gesneden door een clubje 

ouders. We weten nu nog niet exact op welke dag het fruit geleverd wordt. Als dit op 

maandag is worden de fruitdagen: dinsdag, woensdag, donderdag. Mocht het zo zijn dat 

we het fruit pas op dinsdag ontvangen, dan schuiven de dagen door naar woensdag, 

donderdag en vrijdag. Hierover ontvangen we pas in de week van 29 augustus bericht. 

De eerste fruitdag is dan 6 of 7 september. 

Vindt u het leuk om te helpen?  Stuur dan een mailtje naar: nancywarrens@laureyn.nl 

Of meldt het op school. De fruitvaders en groentemoeders starten direct om 8.30 uur en 

zijn afhankelijk van wat er geleverd wordt, klaar met hun taak.   

 

Hulpouders bedankt! 
Dit schooljaar hebben wij als team weer ontzettend veel hulp ontvangen van u als ouder 

en enkele andere vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. Zonder die hulp is het vaak niet 

mogelijk om activiteiten te organiseren. Daarom willen wij u enorm bedanken. Of u nu bij 

sportdag geholpen heeft, heeft geholpen bij de schoonmaak, met de auto gereden 

heeft bij een activiteit, lid bent van de ouderraad of MR, het draagt allemaal bij aan het 

plezier van de kinderen! DANK U WEL! 

Na de zomervakantie geven wij een vervolg aan onze dank en wordt er een 

vrijwilligersavond georganiseerd. 

 

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. 
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Kalender 
Data: 

12 juli ................................ uitstap groep 1 en 2 

13 juli  ............................... uitstap groep 8 

19 juli ................................ activiteit groep 8 

20 juli  ............................... afscheidsdag groep 8 

20 juli ................................ voor groep 8 de laatste schooldag 

21 juli ................................ rapport 2 

22 juli  ............................... zomervakantie 

 

 
 

  

Vakanties  
 

Zomervakantie   22 juli tot en met 2 september 2022 

Team Laureyn wenst u een bijzonder fijne zomervakantie! 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023 

studiemiddag    19 september 2022 

studieochtend   5 oktober 2022 

herfstvakantie   24 oktober tot en met 28 oktober 2022 

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. 
 


