
 

 

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ 

Basisschool Laureyn 

Mosselbank 22 
4553 CH Philippine 

Tel: 0115 49 70 40 

INFORMATIEBLAD VAN BASISSCHOOL LAUREYN  

Juni 2022:                                                                                                                                         Onderwerpen: 
❖ Algemeen 
❖  Formatie 

❖ Activiteiten 
❖ Kalender 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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  
Al voor de zomervakantie zal de nieuwe schoolgids daar te zien zijn.  

 
U kunt ons vinden op facebook: www.facebook.com/ikclaureyn/ 

en op instagram:  https://instagram.com/laureynphilippine?utm_medium=copy_link 
 

De formatie: 
In het nieuwe schooljaar kunnen we 5 groepen maken.  

De groepsformatie is 4,6166. Dit wordt afgerond naar boven. Daarnaast ontvangen we 

NPO middelen. Dit zijn de middelen die we vanuit het ministerie krijgen om 

Coronaachterstanden weg te werken. Ze worden ingezet extra, naast de vijf groepen 

Omdat juf Magali en juf Samantha in het nieuwe schooljaar een dag ouderschapsverlof 

op zullen nemen, is er een vacature ontstaan voor een volledige week. Dit is voor één 

jaar. Volgend schooljaar zullen NPO middelen en ouderschapsverlof vervallen.  

 

De vacature zal worden ingevuld door Emmaly van Zunderd. Veel succes, juf Emmaly! 

Juf Nicole gaat in Terneuzen op de Kameleon lesgeven. Daar krijgt ze een eigen groep. 

Juf Nicole, we wensen je veel succes en dank je wel voor je inzet voor onze school!  

Juf Joke bedanken we voor haar invalwerkzaamheden! 

 

Inmiddels heeft het team over de invulling en verdeling van de groepen gesproken. 
Op onze planningsvergadering hebben we alle mogelijkheden zorgvuldig tegen elkaar 

afgewogen.  
We hebben ervoor gekozen om groep 1-2 te combineren. Groep 3 blijft een enkele 

groep. Groep 4 en 5 vormen een combinatiegroep, evenals groep 6 en 7. Groep 8 blijft 
een enkele groep.  
Juf Emmaly zal op donderdag en vrijdag lesgeven in groep 3. Op maandag in groep 8 

voor het ouderschapsverlof van juf Samantha. Op dinsdag en woensdag zal zij 
ondersteunen in de groepen. Juf Corine zal op maandag ondersteunen. Het 

ouderschapsverlof van juf Magali zal worden ingevuld door juf Eefje op vrijdag.   
We kunnen zo het maximale uit de lessen halen. 

 
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 
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     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 
Juf Samantha, dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag 

Ondersteuning     Juf Corine op maandag groep 1-2 en 4-5, 
daarnaast RT aan leerlingen die extra zorg nodig 

hebben. 
  Juf Emmaly op dinsdagochtend groep 8, op 

dinsdagmiddag groep 6-7 en op 

woensdagochtend groep 3 
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 * 
                                

In schema:   

maandag 1-2 3 4-5 6-7 8 extra IB DIR 

ochtend MK A  

 

D MC EvZ C  N 

middag MK A 
 

D MC EvZ C  N 

dinsdag         

ochtend MK A EvA MC S EvZ C N 

middag MK A EvA MC S EvZ C N 

woensdag         

ochtend NW A EvA MC S EvZ   

donderdag         

ochtend MK EvZ D  MC S   N 

middag MK EvZ D MC S  C N 

vrijdag       C  

ochtend MK EvZ D 

 

MC EvZ   N* 

middag MK EvZ D 

 

MC EvZ   N* 

 
 

Gymtijden: 
Op donderdag worden de lessen gegeven door meester Roy op de volgende tijden: 

   8.30- 9.30 uur  groep 3  
 9.30- 10.30 uur groep 1-2  

10.45- 11.45 uur groep 6-7  
12.30- 13.30 uur groep 8  
13.30- 14.30 uur groep 4-5  

Verder staan er gymtijden (spellessen) op maandag (groep 8), dinsdag (groep 6-7)en 
vrijdag ( groep 4-5). 
 



 

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ 

Groep 1,2 en 3 maken gebruik van de speelplaats of de “kleine” gymzaal voor de 
spellessen. 

 
Op dinsdagochtend vinden de identiteitslessen plaats. 

 

 

Activiteiten 

 

Oudergesprekken 
In de week van 4 tot en met 8 juli worden er oudergesprekken gehouden. Deze zijn op 
verzoek. Wanneer de leerkracht het nodig vindt om u voor de vakantie nog te spreken, 

ontvangt u een uitnodiging. Wanneer u zelf nog graag contact heeft mag u om een 
uitnodiging vragen. Dit kan via Parro of mail.  

 

Schoolreis 
Op 20 juni gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 op schoolreis naar Bellewaerde. 
Hiervan heeft u een brief ontvangen. De kosten kunnen worden voldaan op de rekening 

van de oudercommissie. 
De kinderen uit groep 1 en 2 zijn die dag, 20 juni, vrij.  

Groep 1 en 2 maken op 12 juli een leuke uitstap. Inmiddels heeft u hierover informatie 
ontvangen. 
 

Sportdagen 

Op donderdag 30 juni (groep 4 tot en met 8) en donderdag 7 juli (groep 1 tot en met 3) 

willen we graag een sportdag organiseren. Veel hangt af van de begeleiding van ouders 
die we nodig hebben. U ontvangt vandaag een aparte brief hierover.  
 

Zomermarkt 

Op 1 juli wordt er een zomermarkt georganiseerd op het schoolplein. 
 

Inloopspreekuren Jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk 
Iedere derde donderdag van de maand, dit schooljaar nog op 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. Liselore Ivens is met 
zwangerschapsverlof. Vanuit de GGD zal zij vervangen worden.  
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. 

 

Weerbaarheidslessen 
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De weerbaarheidslessen voor groep 6 tot en met 8 zijn van start gegaan op 
maandagmiddag. Hierbij wordt geleerd over omgaan met elkaar. Deze les vervangt de 

spelles. Maar tijdens deze lessen worden ook spellen gedaan en wordt er veel bewogen.   
 

Paasviering 
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief een verslag van de Paasviering door juf Mieke 
en juf Dineke.  

 

MuziekMatch 

De MuziekMatch is 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 is de les op maandagen, voor groep 4 tot en met 8 

op donderdagen. De kinderen maken daarbij ook kennis met het spelen op een 
muziekinstrument. 
 

Kalender 
Data: 
14 juni ............................... ontruimingsoefening 

20 juni ............................... schoolreis groep 3 tot en met 8 
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 

1 juli  ................................. schoolfeest, zomermarkt 
4 juli .................................. oudergesprekken 
12 juli ................................ uitstap groep 1 en 2 

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

 
 

 
 

  

Vakanties  

 
Zomervakantie   22 juli tot en met 2 september 2022 

 

Herfstvakantie 2022-2023  24 tot en met 28 oktober 2022 

 

 

 

 

 

Verslag paasviering 12 april 2022. 

 

Op verzoek van de school hebben we dit jaar het feest van Pasen gevierd. 

Over de hele wereld zijn in deze tijd lentefeesten. De Hindoes vierden het Holifeest, de Joden 

vieren Pesach en dit jaar valt de Ramadan en het Suikerfeest ook in de lente. 
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Het paasfeest zoals wij dat in Nederland vieren is een feest dat in de loop de eeuwen een mengeling 

is geworden van gebruiken, oude volksverhalen en verhalen met een christelijke achtergrond. 

Vooraf hebben we in de lessen van GVO en HVO de kinderen verteld over dit feest. Ieder vanuit 

onze eigen achtergrond maar met als gemeenschappelijk thema “Lentedroom”, Pasen als nieuw 

begin. 

Dat nieuwe begin is hoopgevend in een wereld waarin naast veel moois ook veel ellende bestaat. 

Symbool voor dat nieuwe begin staat het ei dat met Pasen veelvuldig gegeten wordt, in allerlei 

vormen en smaken. 

Belangrijk voor een nieuw begin is de verbinding die we daarbij kunnen maken met onszelf, de 

natuur en de mensen om ons heen. Iedereen staat weleens voor een nieuw begin. 

 

Met verhalen, gedichtjes en gesprekken hebben we de kinderen hierover verteld. De kinderen 

hebben zelf tekeningen en gedichtjes (“elfjes”) gemaakt over hun lentedroom. De oudsten maakten 

een duif met wenswoorden en in de “gewone” les lentelichtjes van klei. Ook hebben kinderen 

zonnebloempitjes gezaaid. Zo’n zaadje is ook een nieuw begin. En met geduld en goede zorg 

groeien daar prachtige bloemen uit. 

De paasviering hebben we gehouden in de gymzaal. Eerst waren de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt, 

daarna de groepen 6, 7 en 8. 

Hier hadden we de lentedroomwolken, de duiven en de gedichten opgehangen. 

Sommige kinderen hebben over hun eigen lentedroom verteld en Quinn uit groep 3 zong spontaan 

een lenteliedje. Tussendoor werd een matse gegeten en tot slot werd er natuurlijk een paaseitje 

uitgedeeld. 

We hopen dat iedereen goede paasdagen heeft gehad, hoe we het ook vieren. Aan het weer heeft het 

in ieder geval niet gelegen! 

 

Met hartelijke groet, 

De juffen Mieke (GVO) en Dineke (HVO) 

 

 


