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Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 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

De start
Op 5 september is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Juf Magali en juf Samantha
zijn weer terug op school en juf Emmaly is gestart op Laureyn. Het was na de warme
vakantie even wennen, maar inmiddels hebben alle kinderen hun plaats in de groep
weer gevonden. We hebben nieuwe regels op het schoolplein (daarover heeft u een
aparte mail ontvangen) en het schoolfruitproject is gestart. (Dit project loopt tot 10
februari 2023).

Identiteitslessen
Komende week staan de eerste identiteitslessen gepland. Zoals u eerder heeft gelezen is
juf Dineke met pensioen gegaan. Juf Carin Tazelaar zal haar taken overnemen. Maar...
eerst gaat ze haar diploma halen. Dit doet ze door een laatste stage te lopen bij juf Nuray
Stadt. Beide juffen zullen vanaf a.s. donderdag de HVO- les verzorgen. Juf Mieke geeft de
GVO en R.-k. lessen. Omdat juf Nuray elders nog andere taken heeft, zal groep 4-5 de
eerste maanden nog identiteitsles krijgen van de eigen juf. Dit zal veranderen zodra juf
Carin haar diploma heeft.

Inloopspreekuren jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk
De jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker van Aan-Z,
starten hun spreekuur weer op. Op dit moment is Liselore Ivens nog met
zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden vanuit de GGD. Het spreekuur is elke
derde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur op de volgende data:
15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart,
20 april, 25 mei en 15 juni

Overblijfouders gevraagd!
Wij vragen overblijfouders op school. Op dit moment is er nood! Mocht u interesse
hebben of iemand weten die bijvoorbeeld een dag per week zou willen overblijven met
de kinderen, meld het ons! Het werk bestaat uit 30 minuten eten met of groep 1 en 2 of
groep 3 (11.45 uur tot 12.15 uur). Daarna een half uur toezicht op het speelplein van groep
4 tot en met 8. Samen met een andere overblijfmoeder (12.15 tot 12.45 uur). Op het plein
is ook een leerkracht aanwezig. Per keer wordt een vrijwilligersbijdrage betaald.

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Gastlessen
Tijdens de bijeenkomsten van de Laureynraad en de medezeggenschapsraad is
gebrainstormd over mogelijkheden en oplossingen indien er plotseling een leerkracht
uitvalt door bijvoorbeeld Covid. Op korte termijn lukt het in deze tijd vaak niet meer om
vervanging te vinden.
Daarbij werd gedacht aan gastlessen. Bijvoorbeeld om een ochtend of een middag te
overbruggen. Deze schooltijd zou in te vullen zijn door gastlessen te laten verzorgen door
ouders of bekenden die dat zouden willen en kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze werk of
hobby's hebben waarover veel te vertellen is of waarbij activiteiten zijn te doen door
leerlingen. We zien dit als een noodoplossing en natuurlijk zou er op afstand toezicht
moeten zijn door een leerkracht.
We willen hierbij inventariseren wie van u hiervoor belangstelling heeft? We horen het
graag mocht u interesse hebben.

Activiteiten
Info voor 3, 4 en 5 jarigen
Op 20 september om 19.15 uur is er een informatiemoment voor ouders/verzorgers van
leerlingen die pas in groep 1 zitten of op korte termijn naar groep 1 komen. Hiervoor is een
uitnodiging verstuurd.

Hulpouders bedankt!
Aansluitend aan het informatiemoment voor groep 1 zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor
een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Zonder de hulp van ouders en
andere vrijwilligers is het vaak niet mogelijk om activiteiten te organiseren. Daarom willen
wij u enorm bedanken.

Infoavond voor alle groepen
Op dinsdag 27 september houden we een informatieavond voor alle groepen. Het is een
inloopavond. De kinderen nodigen u uit in hun klas en zullen u vertellen over wat ze leren
in hun groep. Vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom!

Studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn
Op maandag 19 september zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. De leerkrachten hebben
dan een studiemiddag op school. Ons onderwerp: Natuurlijk leren.
Op woensdag 5 oktober zijn de kinderen de hele dag vrij. Er is dan een studiedag voor
alle leerkrachten van het bestuur Elevantio.
Op vrijdagmiddag 25 november zijn de kinderen om 12.00 uur vrij omdat de leerkrachten
dan een studiemiddag hebben op school. Natuurlijk leren.
Vanaf 26 september (week 39 en 40) zullen er kennismakingsgesprekken plaats vinden
met ouders die voor de leerkracht nieuw zijn. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Kalender
Data:
15 september ................spreekuur jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werk
19 september .................vanaf 12 uur vrij studiemiddag team
20 september .................avond voor ouders van 3, 4 en 5 jarigen 19.15 uur
20 september .................vrijwilligersavond 20.00 uur
26 september .................start kennismakingsgesprekken voor ouders die nog onbekend zijn
voor de leerkracht

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

27 september .................infoavond
4 oktober ........................avond voor verenigingen
5 oktober ........................studieochtend vanuit het bestuur. Leerlingen zijn vrij
11 oktober ......................MR en Laureynraad
20 oktober ......................spreekuur jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werk
24 oktober ......................start herfstvakantie
10 november ..................nationaal schoolontbijt
17 november .................spreekuur jeugdverpleegkundige/ schoolmaatschappelijk werk
21 november ..................start 10 minutengesprekken voortgang leerlingen
25 november ..................vanaf 12.00 uur vrij studiemiddag team.
2 december ...................Sinterklaas op school
15 december .................spreekuur jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werk
23 december .................kerstvakantie

Vakanties
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.

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

