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Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is al volop van start gegaan! De kinderen zijn alweer gewend aan
hun nieuwe groep. Afgelopen week werden versoepelingen in de Covid maatregelen
aangekondigd. Maar toch moeten we nog zeer voorzichtig zijn. We willen u op dinsdag
28 september uitnodigen voor een kennismaking en informatieavond.
Omdat we geadviseerd worden om nog geen grote groepen mensen samen naar school
te laten komen, geven we u een tijdslot. Dit zal 20 minuten zijn. We vragen u, wanneer u
meerdere kinderen op school heeft, om zelf keuzes te maken of kort alle groepen van uw
kinderen binnen te lopen. De leerlingen mogen meekomen.
Op school kunt u een kijkje nemen in het lokaal, eventueel kennis maken met de juf én de
methodes en materialen die gebruikt worden, inzien. Verder wordt u geïnformeerd over
allerlei schoolse zaken. Volgende week sturen we u het tijdstip waarop u welkom bent op
school. U wordt ingedeeld tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Mocht u een langere vraag
hebben, dan kunt u op dat moment een persoonlijke afspraak maken met de juf(fen).
Voor de ouders van kinderen van 0-4 jaar en kleuters is er na de informatieavond een info
over "Jong leren” in het verkeer. U hoort nog van ons hoe dit georganiseerd zal worden.
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 nieuwe schooljaar 2021-2022 is geplaatst op
www.scholenopdekaart.nl
Er is blij nieuws op Laureyn!
Zowel juf Magali en haar man Tom als juf Samantha en haar man Glenn, verwachten in
maart hun eerste kindje!
Van harte gefeliciteerd en een mooie tijd, van ons allemaal!
Gymlessen
In het schooljaar 2021-2022 geeft Roy Cremers gymlessen aan alle groepen op
donderdagen. Dit is mogelijk door de NPO gelden die door het ministerie beschikbaar zijn
gesteld naar aanleiding van het bijwerken van achterstanden door Corona. We vinden
het erg belangrijk dat kinderen veel in beweging zijn.
Oudercommissie
Afgelopen schooljaar hebben de oudercommissieleden Monica van Steenberge en
Jessica Taalman afscheid genomen van de oudercommissie. Zij willen nog wel graag af
en toe eens helpen op school. Dank je wel Monica en Jessica voor al jullie hulp!
Inmiddels zijn er ook nieuwe leden aangetreden. De dames die de oudercommissie
komen versterken zijn Natasja Maas, Samantha Duerink, Mandy Obrie en Mariska
Vandervinnen. Fijn dat jullie je willen inzetten voor onze kinderen!
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Stagiaires
In groep 4-5 is Tessa Mullaert gestart als stagiaire. Zij volgt het derde jaar van de opleiding
tot onderwijsassistente.
Binnenkort komt Isabelle Moorthamer stage lopen in groep 7-8. Zij volgt het tweede jaar
van de PABO.
Inloopspreekuren Jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk
Iedere derde donderdag van de maand: 21 oktober, 18 november, 16 december, 20
januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 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).
Typecursus
Op 28 september starten typelessen voor groep 6, 7 en 8 op Laureyn, verzorgd door het
NHI. Er zijn ook mogelijkheden om typelessen online te volgen bij LOI Kiddz.
Tractaties
Wij vragen u om nog zoveel mogelijk verpakte tractaties uit te delen wanneer uw zoon of
dochter jarig is. Uit hygiënisch oogpunt is het nog beter om niet met handen aan voedsel
te komen.
Koptelefoons
De kinderen van groep 5 hebben nog niet allemaal een eigen koptelefoon
meegebracht. Groep 4 en 5 werken op een chromebook. Wij vragen u om zelf voor een
koptelefoon te zorgen die past. De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn waarschijnlijk nog in
het bezit van een koptelefoon. Mocht deze kapot zijn dan ook graag zelf voor een
koptelefoon zorgen. De koptelefoons zijn persoonsgebonden (hygiëne) en blijven op
school op de plaats van de leerling. Wij kopen geen koptelefoons meer centraal in.

Activiteiten
Op de kalender vindt u een aantal activiteiten voor dit schooljaar. We weten nu nog niet
wat er komend schooljaar mogelijk zal zijn i.v.m. de Coronaregels. Als activiteiten niet door
kunnen gaan, zorgen we voor andere activiteiten waar de kinderen van kunnen
genieten.

Kalender
Data:
6 september ................... eerste schooldag
16 september ................. inloop GGD/schoolmaatschappelijk werk
28 september ................. kennismakings- en infoavond
28 september ................. Jong leren in het verkeer
28 september ................. eerste typeles NHI
29 september ................. eerste bijeenkomst Kinderraad
6 oktober ......................... studiedag Elevantio
6 oktober ......................... kinderboekenweek van start
15 oktober ....................... mogelijk schoolfruit als we zijn ingeloot
21 oktober ....................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
18 november .................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
22 november .................. start oudergesprekken
25 november .................. studiemiddag, kinderen ’s middags vrijdag
3 december.................... Sintviering
16 december ................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
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20 januari ....................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
17 februari ....................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
21 februari ....................... rapportgesprekken, gesprekken groep 8
24 februari ....................... rapport 1
25 februari ....................... Carnavalsviering
17 maart .......................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
31 maart .......................... studiedag. Kinderen vrij
1 april ............................... extra vrije dag
21 april ............................. mogelijk laatste dag schoolfruit als we zijn ingeloot
21 april ............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
22 april ............................. Koningsspelen
9 mei ................................ start muziekproject groep 3
12 mei .............................. start muziekproject, Muziekmatch groep 4 tot en met 8
19 mei .............................. inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
16 juni ............................... inloop GGD en schoolmaatschappelijk werk
4 juli .................................. oudergesprekken
21 juli ................................ rapport 2
22 juli ............................... zomervakantie

Vakanties komend schooljaar 2021- 2022
studieochtend

6 oktober 2021

herfstvakantie

25 oktober tot en met 29 oktober 2021

studiemiddag

25 november 2021

kerstvakantie

24 december 2021 tot en met 7 januari 2022

voorjaarsvakantie

28 februari tot en met 4 maart 2022

studiedag

31 maart 2022

extra vrije dag (couleur locale)

1 april 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Extra vrije dag (couleur locale)

7 juni 2022

Zomervakantie

22 juli tot en met 2 september 2022
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