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Algemeen 
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar plaats vinden. 

Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij  u later per mail of Parro.  

De schoolgids 2019-2020 is op de website geplaatst.  

 

De oudercommissie heeft twee nieuwe leden. Welkom aan mevr. Jessica Taalman en 

mevr. Lilian Overbeeke. Zij hebben inmiddels de eerste vergadering bijgewoond. 

 

Het project van de Europese Unie waarbij we 20 weken gratis schoolfruit krijgen is van start 

gegaan. Vooraf krijgt u bericht welk fruit zal worden uitgedeeld op woensdag, 

donderdag en vrijdag. We willen u vragen om ook op de andere dagen een gezond 

tussendoortje mee te geven naar school. 

 

Via de GGD doen we mee aan een project “Gezond gedrag”. Het begrip “Gezond 

gedrag” is breed. Het houdt ook sociaal- emotionele ontwikkeling in.  

We zijn dit schooljaar gestart met de methode Kwink. Elk schooljaar worden 20 lessen 

gegeven. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: mediawijsheid, burgerschap, omgaan met 

elkaar, pesten. De methode belooft een preventieve aanpak waarbij het sociaal- 

emotioneel leren van de groep de hoogste prioriteit krijgt. Dat leidt tot een veilige, sterke 

groep waarin pestgedrag niet voorkomt. 

Op onze studiedag hebben we een presentatie gehad over de methode, vanuit Kwink. 

Er zijn ook contacten met Emergis. Wij hebben een gastles aangevraagd over 

internetpesten.  
 

De jeugdverpleegkundige, Isabelle van de Vreede, komt elke vierde donderdag in de 

maand tussen 12.00 uur en 14.00 uur op school. Zij is er weer op 28 november.   

 

In de kinderboekenweek is het Zwerfboekenstation Philippine geopend. De kinderen 

hebben enthousiast boeken verzameld, meegenomen en verspreid. Het zou leuk zijn als 

de boeken uit het zwerfboekenstation zich blijven verspreiden. De kinderen mogen nog  

boeken uitzoeken. Het is ook mogelijk om een boek terug in de kast te zetten. Verder 

komen er in de feestmaand nieuwe boeken in de kast. 

 

Op zondag 19 april 2020 vindt de Eerste Communie plaats in Terneuzen. De 

Elisabethparochie vraagt het volgende te melden: 

Op 15 december dienen de communicanten aangemeld te zijn op het bureau van de 

Elisabethparochie. Het aanmeldformulier is te downloaden op www.eparochie.nl  Het 

formulier is ook op school te verkrijgen. Kosten kunt u vinden op de site.  

 

Lege batterijen kunnen worden ingeleverd op school  Zij brengen wat op voor de kas van 

de oudercommissie. De batterijen kunnen worden ingeleverd op school. Er staat een ton 

in de kleine hal. 

 

http://www.eparochie.nl/
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Activiteiten 
Sinterklaas komt op 5 december een bezoek brengen aan Laureyn. 

Op 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. 

 

Op woensdag 18 december is de Kerstviering gepland. De aanvangstijd zal 17.30 uur zijn. 

Eindtijd 19.30 uur(onder voorbehoud). De voorbereidingen zijn in gang gezet. U hoort later 

meer.  

De activiteitencommissie Brede school organiseert op donderdagochtend 19 december 

een kerstvoorstelling voor onze leerlingen in de Kaaie. 

 

Op 9 januari 2020 is er een infoavond voor ouders van leerlingen die dit schooljaar en 

volgend schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan (groep 7 en 8). Aanvang 19.00 

uur. Dhr. Dreves van het Lodewijkcollege zal deze informatie komen geven. 

 

Kalender 
Data voor zover deze momenteel bekend zijn: 

5 december....................  ......................... Sinterklaas 

18 december .................  ......................... kerstviering 

19 december .................  ......................... schoolvoorstelling Kerst 

9 januari...........................  ......................... infoavond VO ouders groep 7 en 8 

Week 7 ............................  ......................... rapportgesprekken 

14 februari .......................  ......................... rapport 

20 februari  ......................  ......................... Carnavalsviering 

21 februari .......................  ......................... couleur localedag (kinderen vrij) 

17 april .............................  ......................... Koningsdag 

20 mei  .............................  ......................... planningsdag (kinderen vrij) 

27 mei ..............................  ......................... sportdag onderbouw/bovenbouw 

29 mei ..............................  ......................... mini Roparun 

2 juni .................................  ......................... couleur localedag (kinderen vrij) 

Week 25 ..........................  ......................... oudergesprekken op verzoek 

9 juli ..................................  ......................... rapport 2 

10 juli ................................  ......................... zomervakantie 

 

Vakanties schooljaar 2019- 2020: 

 
Vakanties begin eind 

herfst 14 10 18 10 

kerst 20 12 03 01 

voorjaar 21 02 28 02 

G. vrijdag/pasen 10 04 13 04 

Mei 20 04 05 05 

Hemelvaart 21 05 22 05 

Pinksteren 01 06 02 06 

Zomer 10 07 21 08 

   

studieochtend 02 10 02 10 

studiedag 15 11 15 11 

studieochtend 20 05 20 05 

 
De herfstvakantie 2020 zal zijn: 19 tot en met 23 oktober. 


