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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. 

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een wisseling geweest in de 

Medezeggenschapsraad. Rogier Pronk zal de ouders vertegenwoordigen in de MR.  

Luc Veraart heeft afscheid genomen. 

De oudercommissie heeft een oproep gedaan voor nieuwe leden. Zodra er meer bekend 

is, wordt u daarover geïnformeerd. 

 

We hebben een verkeersouder gevonden!  

Ingeborg Franke zal deze taak op zich nemen. 

 

Er zijn twee stagiaires op school. Mats Mohnen studeert aan de PABO en loopt momenteel 

stage in groep 5 en 6. In de loop van het schooljaar zal hij wisselen van groep en stage 

lopen in groep 3 en 4.  

Aisha Kerpel volgt de opleiding Kind Professional en loopt stage in groep 1 en 2. 

  

Volgende week(week 41) vinden er oudergesprekken(kennismakingsgesprekken) plaats. 

Er is via Parro een bericht verstuurd waarbij u zich hebt kunnen inschrijven. Mocht het 

inschrijven niet gelukt zijn en wilt u toch een afspraak maken, neemt u dan contact op 

met de leerkracht van uw zoon of dochter.  

 

We zijn dit schooljaar opnieuw ingeloot voor het project van de Europese Unie waarbij we 

20 weken gratis schoolfruit krijgen. Dit zal 3 dagen in de week zijn. Binnenkort krijgen we 

bericht welke dagen dit zullen zijn. Waarschijnlijk woensdag, donderdag en vrijdag. Op 

deze dagen vragen we hulp van ouders om om 8.30uur het fruit te verdelen voor de 

verschillende groepen. Vorig schooljaar waren er iedere ochtend 2 ouders. Dit verliep 

heel fijn en vlot. Wie wil helpen kan zich vast aanmelden. Zodra alles definitief is komt er 

nog een bericht naar u toe. 

 

Afgelopen week vond de infoavond plaats. Behalve de informatie in de groepen is ook 

de stand van zaken betreffende het Kindcentrum Laureyn besproken. 

 
Waarom in Philippine een (Integraal)Kindcentrum? 

In Zeeuws-Vlaanderen is een convenant afgesloten door de gemeenten, besturen en 

kinderopvangorganisaties. Het convenant “Op weg”. Ook wij in Philippine staan in dat plan 

aangemerkt als een toekomstig IKC. Zodoende zijn we opgestart. 

 

Aan de basis ligt de visie.  

Door de ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs kan een basisschool in de toekomst 

niet op zichzelf blijven staan. Ouders hebben meer nodig dan een school alleen. Mensen werken, 

hebben flexibele opvang nodig. 



 

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ 

Het zou mooi zijn als er in Philippine een voorziening is voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarbij alle 

organisaties die betrekking hebben op kinderen samenkomen. Opvang, naschoolse activiteiten, 

bibliotheek, GGD, logopedist, kinderfysiotherapie.  Maar ook  samenwerking met de historische 

vereniging en de dorpsraad. Kortom een breed arrangement bieden aan onze ouders. 

Als we dit vanuit Laureyn realiseren, heeft het als voordeel dat we  meer voorzieningen kunnen 

bieden op een kleine kern, dan wanneer we allemaal zelfstandig blijven! 

Het heeft met name ook voordelen voor de ontwikkeling van onze kinderen. Een doorgaande lijn, 

vroege aandacht voor zorgleerlingen, kortere lijnen bij zorgen of preventieve zorg en directe hulp 

van partners. 

 

In de eerste fase hebben wij ons georiënteerd op de samenwerking.  

Laureyn is een Brede school. Basisschool, bibliotheek, historische vereniging. Juultje, een 

kinderopvangorganisatie inpandig. Daarnaast Rupsje nooitgenoeg, een kinderopvangorganisatie 

in het dorp.  

Er is een intentieverklaring getekend door Perspecto en de kinderopvangorganisaties om te komen 

tot een Kindcentrum.  

Daarna zijn door werkgroepen zaken uitgewerkt. Bijvoorbeeld: “Hoe zien we de doorgaande lijn?”, 

“Hoe zal de communicatie verlopen”, “Hoe betrekken we ouders bij het Kindcentrum?” 

Nu staan we zo ver dat we concrete punten, zoals welke overleggen er komen, kunnen gaan 

uitwerken. 

 

Inmiddels is de logopediste van start gegaan. Clementine van Noordenne heeft elke 

donderdagochtend praktijk op Laureyn. 

De kinderfysiotherapeute, Annemieke van Hoeve, komt op donderdagochtend langs 

voor kinderen die naar haar verwezen zijn. 

Een verwijsbrief voor logopedie of kinderfysiotherapie kan via de huisarts worden 

aangevraagd.   

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 24 oktober. De volgende 

keer zal op 28 november zijn.  

 

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. 

 

 

Activiteiten 
Op 2 oktober is het Perspectodag. Op deze dag komen alle teams van de scholen van 

Perspecto samen voor een studiedag. De leerlingen zijn op deze dag vrij! 

 
Op 3 oktober gaat de kinderboekenweek van start met een leuke activiteit. Het thema is 

“Op reis”.  

Op vrijdag 11 oktober wordt de kinderboekenweek om 14.20uur afgesloten. Aansluitend is 

er een zwerftocht. 

 

Op 22 oktober is er voor groep 6, 7 en 8 een “remwegdemonstatie”georganiseerd door 

veilig verkeer Nederland, in de omgeving van de school. 

 

Op 8 november doen we mee aan het Nationaal schoolontbijt. De kinderen krijgen die 

dag een ontbijt op school. 

 

Op 15 november staat er een studiedag gepland voor het Kindcentrumteam. De 

kinderen zijn die dag vrij. 
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Kalender 
Data voor zover deze momenteel bekend zijn: 

2 oktober .........................  ......................... studieochtend Perspecto (kinderen vrij) 

3 oktober .........................  ......................... kinderboekenweek van start 

11 oktober .......................  ......................... activiteit kinderboekenweek 

Week 41 ..........................  ......................... oudergesprekken (HGW) 

22 oktober .......................  ......................... remwegdemonstratie groep 6, 7 en 8 

8 november ....................  ......................... schoolontbijt 

11 november ..................  ......................... startweek EU schoolfruit 

15 november ..................  ......................... studiedag 

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

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

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 

   

   

 


