
 

Sint Laurentius 
Nieuwsbrief   

Nr. 11 Juli/augustus 2017      website: www.laurentiusschool.com      Facebook: Sint Laurentius                                     
 Via Facebook houden we u met filmpjes en foto’s op de hoogte van speciale 

activiteiten van onze school. Bent u al onze vriend? 
 

 

 
WIJ FELICITEREN: 

 

Nena vd Peijl wordt op 2 juli 8 jaar. 
Jurre v Maurik wordt op 5 juli 8 jaar. 
Pleun vd Heide wordt op 17 juli 13 jaar. 
Chloë Michel wordt op 19 juli 10 jaar. 
Fee Beijer wordt op 22 juli 12 jaar. 
Mika Jansen wordt op 26 juli 7 jaar. 
Josh Lamers wordt op 31 juli 4 jaar. 
Djoeke Broekman wordt op 5 aug. 9 jaar. 
Evie Reijmers wordt op 8 aug. 5 jaar. 
Robin Heijmen wordt op 11 aug. 7 jaar. 
Roos Reerink wordt op 14 aug. 11 jaar. 
Froukje van Bommel wordt op 31 aug. 8 jaar. 
Jana van Kooij is op 20 augustus jarig en wordt 11 jaar in 
Chili! 
 

Van harte gefeliciteerd allemaal en een mooi 
nieuw levensjaar! 

  
AGENDA   JULI / AUGUSTUS: 

 

14 juli-29 aug. 
 

28 + 29 aug. 
 

wo. 30 aug. 

 

Zomervakantie 
 

Vrij vanwege Kekerdomse Kermis 
 

Start schooljaar voor de kinderen 
 

 
              DAG IRIS, PLEUN, ISCHA, FEE, MILA EN WOLF 

 

 

VAKANTIE 
Heerlijk! Zes weken om uit te rusten. Maar voordat 
we gaan genieten, blikken we nog even terug op 
het afgelopen schooljaar.  
We hebben een  goed jaar gehad. We zijn druk 
geweest met het invoeren van onze nieuwe 
rekenmethode WIZWIJS en de eerste resultaten 
zijn zichtbaar! We hebben weer een aantal nieuwe 
Jeelo-projecten uitgevoerd met leuke uitstapjes en 
doe-activiteiten. Spelling had onze extra aandacht 
en veel kinderen zijn vooruit gegaan.  
We hebben een nieuw logo, inclusief t-shirts en 
een mooie vlag.  
En ook belangrijk, de open dagen waren succesvol! 
Volgend schooljaar komen er 7 nieuwe kinderen in 
groep 1.  
Het schoolteam heeft veel zin in de vakantie, we 
denken de kinderen ook! 
Ischa, Mila, Fee, Wolf, Pleun en Iris gaan naar het 
voortgezet onderwijs (zie verderop in deze 
nieuwsbrief).  Manu gaat naar de Sterredans in 
Nijmegen. Als nieuwkomers heten we in het 
nieuwe schooljaar  Froukje welkom in groep 5 en 
Josh, Bente, Liam, Kiril en Tim in groep 1. Veel 
plezier allemaal op de Sint Laurentiusschool! 
 
 

 Het was leuk en speciaal met jullie! 
We hopen dat het fijn wordt op het  

Canisius College, Notre Dame en Montessori College   
en we wensen jullie veel succes en geluk! 

We gaan jullie missen!  
Hopelijk komen jullie, geheel volgens traditie,  
nog eens op school om met ons bij te kletsen.  

En om de musical te bekijken natuurlijk! 
 
AFSCHEID GROEP 8 
Op donderdagmiddag 13 juli was officieel de allerlaatste 
middag op de Sint Laurentiusschool voor de kinderen van 
groep 8. In de hal van het Kulturhus werd er afscheid van 
ze genomen. Alle groepen deden iets speciaals voor de 
schoolverlaters en de leerkrachten zongen een 
afscheidslied.  Leuk! 

 
 



BEDANKJES! 
Dan ook nog even alle aandacht voor onze 
vrijwilligers van afgelopen schooljaar. Natuurlijk 
bedanken we iedereen die ervoor gezorgd heeft 
dat dit schooljaar goed verlopen is en fijn afgerond 
kon worden. We willen een aantal mensen nog 
even vermelden.  
- Jan, onze conciërge, voor je onmisbare hulp elke 
ochtend weer! 
- Gerard en Moniek, voor de ondersteuning in 
groep 3 
- Harry Lindeman voor de ondersteuning in groep 
6-7-8 met name tijdens de CITO periode.  
- Werkgroepouders, voor het ondersteunen in de 
groepen en het opzetten van mooie 
sport/feest/projectactiviteiten.  
- Vervoer-ouders, voor het rijden.  
- Leden van de medezeggenschapsraad die ons 
hebben geholpen met het adviseren over- en het 
neerzetten van beleid.  
- De ouderraad, voor coördinatie van allerlei 
werkgroepactiviteiten en het organiseren van het 
geslaagde  zomervakantiefeestje van de laatste 
schooldag 
- TSO medewerkers, voor het met zorg opvangen 
tussen de middag van de overblijfleerlingen.  
- Mensen  van het Haonehart die zo’n prachtige 
speelplek voor ons gecreëerd hebben 
- Gaby Houkes als dorpscontactpersoon 
- Chandra die elke donderdagmiddag na schooltijd 
komt voorlezen in de bieb 
- Ouders die de afgelopen weken geholpen hebben 
met poetsen van de klassen en het  schoonmaken 
van materialen 
- Ouders die zo’n prachtig decor voor onze musical 
gemaakt hebben 
Jullie hulp was onmisbaar! We hopen dat we 
volgend schooljaar weer op jullie kunnen rekenen! 

 
 
MUSICAL: HELP WE ZIJN HET BRUIDSPAAR 
KWIJT!!! 
De leerlingen van groep 6-7-8 speelden op 
dinsdagmiddag de voorstelling voor alle kinderen 
op school en gaven zowel op dinsdag- als 
woensdagavond een spetterend optreden voor 
alle ouders, opa’s, oma’s bekenden en 
leerkrachten. De musical “Help! We zijn het 
bruidspaar kwijt!” was hilarisch! Bomvol grappige 
woordgrappen en met prachtige dans- en 
zangkunsten, knalden de bovenbouwers werkelijk 
van het podium af. Jongens en meisjes, super goed 
gedaan! En natuurlijk ook een groot compliment 
voor jullie juffen, Lotte en Patricia, om dit met jullie 
voor te bereiden! 

HELE SCHOOL IN HET 
ZONNETREINTJE.  
Op maandag 26 juni  
maakten we met de hele 
school een ritje in het 
zonnetreintje ter ere van 
de afsluiting van het Jeelo-
project: Inrichten van je 
eigen omgeving. 
Onderweg vertelde Harrie 
Sanders over belangrijke 
plekken. 

 
 
KAMP GROEP 6-7-8: 7-HILLS IN GROESBEEK 

 
Fris en fruitig aan het ontbijt…..   
 

 
Film kijken in de privé bios met zelfgebakken popcorn 

 
DAG MANU!  
We wensen jou heel veel plezier en succes op 
de Sterrendans.  We gaan je missen! Je was 
een fijne klasgenoot. 
  



BLIJVEN LEZEN! 
Hoe hou je het 
leesniveau van je kind 
op peil tijdens de 
zomervakantie? Uit 
onderzoek is 
gebleken dat 
kinderen die tijdens 
de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus 
terugvallen. Het is dus belangrijk om ook in die 
lekker lange zomervakantie te blijven lezen! 
Voorkom  die zomerdip  
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende 
het afgelopen schooljaar vast te houden en te 
voorkomen dat deze terugval optreedt, is het 
belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen  
 

Zomerlezen: 5 tips 
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je 
kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat? 
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat 
je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je 
favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga 
bij de tent zitten lezen. 
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee 
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in 
het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als 
de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral 
talige spelletjes zoals scrabble (junior), 
rompompom en maan roos vis spelletjes voor 
beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op 
te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. 
Tip 3: Kinderboeken mee! 
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: 
neem leuke kinderboeken mee in de 
vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de 
bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken 
uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te 
moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. 
Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken 
om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen 
in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds 
wat moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld 
eens aan 'Piet en riet naar de maan!' van Rick de 
Haas. 
 

Tip 4: Lezen is overal 
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden 
onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil 
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je 
naar toe gaat of een informatief boekje over een 
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, 
leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk en 
zinvol om te lezen. 

Tip 5: Vertier op de achterbank 
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de 
vakantiedoeboeken van Rompompom en Maan 
roos vis superleuk en leerzaam. Rijden maar! 
 

 
Lekker zwemmen in Malden. 
 
BEDANKT PATRICIA EN MILOU! 
Deze toppers hebben gewerkt als vervangers voor juf 
Sharon en juf Ellen. … 
Volgend schooljaar zien we ze gelukkig weer terug. 
Patricia in groep 6-7-8 en Milou blijft Ellen in ieder geval de 
eerste schoolweken vervangen. 
 
PARNASSYS 
Per 1 augustus 2017 gaan we overstappen op een nieuw 
administratiesysteem, Parnassys. De voorbereidingen zijn 
in volle gang.  
Mocht u wijzigingen hebben in telefoonnummers, 
mailadressen, verblijfadressen enzovoort, geef deze dan 
zo spoedig mogelijk door aan 
directie@laurentiusschool.com 
 
NIEUWS UIT DE MR 
In de afgelopen periode heeft de MR vergaderd over de 
begroting, de studiedagen/ het vakantierooster voor 
komend schooljaar en over de formatie. We zijn blij dat er 
komend schooljaar veel extra ondersteuning in de 
groepen is. Dit kan omdat er op 1 oktober vorig 2016 meer 
kinderen op school zaten. Op basis hiervan wordt de 
formatie bepaald. 
In de afgelopen vergadering hebben we als oudergeleding 
ook de communicatie per email ingebracht. Er zijn nu 
verscheidene manieren waarop de school communiceert; 
de nieuwsbrief, algemene mails en mails vanuit de klas. 
Het team van de Laurentius begrijpt dat er soms wat veel 
mail komt. Er is dan ook afgesproken om het zo compact 
en overzichtelijk mogelijk te houden. Komend schooljaar 
vind je in de nieuwsbrief de jarigen en een welkom aan 
nieuwe leerlingen terug, lees je over thema’s en 
activiteiten en zal je bovenaan steeds per maand de 
belangrijke data zien staan.  
De mails die gestuurd worden, zullen vooral gaan over 
onderwijsinhoudelijke zaken of praktische zaken voor de 
groep. Tot slot, de OR heeft samen met het team het idee 
opgevat om het schooljaar op een leuke en bijzondere 
wijze samen af te sluiten. Als MR ondersteunen wij dit 
initiatief van harte!  
Wij wensen jullie alvast een hele fijne zomervakantie! 
 
De oudergeleding van de MR 
Darinka Stehouwer en Marjolein Heijmen 



BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 
 

 

 

 

Aan alle kinderen van Millingen, 
Kekerdom en Leuth 

Maandag 28 augustus 2017 organiseert 
volleybalvereniging Switch ’87 een inlooptraining voor 
alle kinderen van Millingen, Kekerdom en Leuth. Als je 
eens wilt uitproberen of volleybal iets voor jou is, maar 
ook als je al lid bent van Switch, ben je van harte welkom. 
Plaats: Sporthal ‘De Duffelt’ in Millingen aan de Rijn 
Tijd:  Groep 2, 3 & 4 van 15.30-16.30 uur, 

Groep 5 & 6 van 16.30-17.30 uur, 
Groep 7 & 8 van 17.30-18.30 uur, 

Training 
Onze professionele trainers Niek Latuhihin en Joost 
Vermeesch zullen samen met een aantal assistent trainers 
een leuke inlooptraining verzorgen. Dit zal een open, 
speelse training zijn om het seizoen te openen en op een 
gezellige, sportieve manier kennis te maken met volleybal.  
Deelname is gratis en verplicht tot niets. Neem dus gerust 
een vriendje of vriendinnetje mee! 
Aanmelden 
Vooraf even aanmelden is wel even handig. Dan weten 
Niek en Joost hoeveel enthousiaste kinderen er ongeveer 
komen. Voor aanmelding en/of vragen, stuur een mailtje 
naar corelsboer@xs4all.nl (of bel 0481-354984). 
Namens de trainers en de jeugdcommissie van Switch '87, 
Els Boer 
 

 

VOLGEND SCHOOLJAAR! 
VAKANTIE/STUDIEDAGEN 
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: vr.mid. 22 dec t/m 7 jan 
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 
Goede vrijdag: ’s middags continurooster  
2e paasdag: 2 april 
Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 
2e pinksterdag: 21 mei 
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 
Studiedagen team 
Vrijdag 25 augustus 
Maandag 23 oktober  
Donderdag 6 december  
Vrijdag 9 februari  
Maandag 4 juni  
Vrijdag 6 juli 
Na de zomervakantie krijgt u de schoolkalender 
 

SCHOOLTIJDEN SCHOOLJAAR BLIJVEN HETZELFDE 
Maandag:     08.30-12.00 – 13.00-15.00 
Dinsdag:        08.30-12.00 – 13.00-15.00 
Woensdag:   08.30-12.30 
Donderdag:  08.30-12.00 – 13.00-15.00    
Vrijdag:*        08.30-12.00 – 13.00-15.00  (groep 1 t/m 3) 
*De kleuters zijn op vrijdag de hele dag vrij, groep 3 gaat 
wel de hele dag naar school! 
 

INLOOP EN STARTTIJD LESSEN 
Om 08.15 uur en 12.45 uur is er een leerkracht aanwezig op 
het schoolplein en in de kleuterklas. Vanaf deze tijden zijn 
alle leerlingen welkom op het schoolplein en in het geval 
van de kleuters, ook in de kleuterklas.  
Om 08.25 uur en 12.55 uur wordt er gebeld en gaan alle 
leerlingen naar hun klas. Om 08.30 en 13.00 uur beginnen 
de lessen.  
 

GEZONDE TUSSENDOORTJES 
Om een uur of tien eten en/of drinken we een gezond 
tussendoortje. Dit betekent groente en/of fruit en drinken 
(geen prik). De kinderen nemen dit zelf mee naar school.  
 

OVERBLIJVEN: 
Als u uw kinderen in het nieuwe schooljaar wilt laten 
overblijven, kunt daarvoor contact opgenomen worden 
met de coördinatoren Astrid van Bergen (mobiel 06-
45198099) of  Petra van Soest (mobiel 06-52343811). U 
kunt ook een mail sturen naar ahhvanbergen@gmail.com 
Afmelden als je vaste overblijftijden hebt afgesproken via 
SMS 06-10253856 
 

Fijne vakantie allemaal! 
 
Hartelijke groet 
 
Het team van de Laurentiusschool 

 


