Sint Laurentius
Nieuwsbrief
Februari 2018 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?

AGENDA:
WIJ FELICITEREN:
Amantine van Lier werd op 3 februari 5 jaar
Simon van mens werd op 6 februari 6 jaar
Daaf Vissers wordt op 13 februari 12 jaar
Lynn Kwist wordt op 14 februari 4 jaar
Loes Delgijer wordt op 17 februari 9 jaar
Emily Vedder wordt op 29 februari 6 jaar
Van harte gefeliciteerd allemaal en een mooi nieuw
levensjaar!

WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL!
Lynn Kwist, we wensen je een fijne tijd bij ons
op school!

JUF LOTTE OP BEZOEK
Juf Lotte kwam op bezoek op school met haar
dochtertje Lenne! Voor de kerstvakantie was
Lenne ernstig ziek maar gelukkig gaat alles nu
weer helemaal goed met haar en met het gezin!
Een extra goede reden om een cakeje met
muisjes te eten. Lotte en Lenne zijn goed
verwend met cadeautjes en prachtige knutsels.

7 februari
8 februari
9 februari
12-16 februari
26 februari
1 maart
1 maart
5 maart
5-11 mrt
12 maart
25 maart

Adviesgesprekken V.O.
Carnavalsviering
Studiedag. Alle leerlingen vrij
Carnavalsvakantie
Intekenlijst rapportgesprekken
hangt bij de klassen
Open ochtend
Rapporten mee naar huis (een
week later dan eerder gepland)
Laatste dag aanmelding VO
Opening Jeelo “leren voor later”
Start projectje theaterlezen gr. 4
t/m 8
Palmpasen, start zomertijd

CITO’s
De afgelopen weken is het
regelmatig voorgekomen
dat de gewone lessen niet
doorgingen omdat de
leerlingen een CITO-toets
moesten maken. Iedereen
heeft weer hard gewerkt!
De toetsperiode is in de
afrondende fase. Nog éven
en dan gaan de leerkrachten
zich buigen over de rapporten.
In de jaarkalenders staat dat de rapporten op 22
februari uitgereikt worden. We vinden bij nader
inzien dat dit te krap wordt om alle gegevens op tijd
te verwerken. Vooral omdat er veel kinderen ziek
zijn geweest en toetsen moesten inhalen.
Alle leerlingen krijgen daarom op donderdag 1
maart het tweede rapport van dit schooljaar mee
naar huis.

JEELO: “beleven van onze planeet”
Na de Kerstvakantie zijn we gestart met het
tweede project van Jeelo dit schooljaar;
“beleven van onze planeet”. Dit super
interessante project, boordenvol
aardrijkskundige onderwerpen leeft behoorlijk
onder de kinderen.
De weergoden waren ons goed gezind, want in
een project dat gaat over klimaat, seizoenen,
hoog water, het weer en regen- en wind meten,
konden we onze lol op!

Zo stond het water enkele weken geleden erg
hoog. Alle kinderen van de school zijn op de dijk
gaan kijken. En bevers spotten natuurlijk!
Ook de wind deed een duit in het zakje. Wie kon
er tegen de wind inhangen, wie viel er om en
werd er bijna (weg)geblazen?
Djoeke en Roos schreven een stukje over de
excursie
DE EXCURSIE
We kregen de excursie onder leiding van Johan.
Hij vertelde eerst een stuk over Kekerdom en
over 1995.
Daarna gingen wij met zijn allen op pad. We
liepen met de klas ( en Johan) naar de dijk. Hij
vertelde daar van alles over het water dat zo
hoog stond en liepen zelfs naar het water toe.
Hij legde uit wat ze vroeger met de dijken
hadden gedaan, en liet dat ons in klein zien.
Toen liepen we een stukje verder de dijk op en
liet ons de beverburcht zien, met “slapende”
bevers.
We gingen een stukje verder de waard in. Toen
legde hij uit waarom de kerk aan de andere kant
van de dijkstond , en waar de terp voor diende.
Toen liep de klas (en Johan) weer terug naar
school.

Naar het hoge water gingen groep 3-4-5 en 6-7-8
trouwens nog een keer kijken. Maar dit maal onder
begeleiding van Johan Bekhuis uit Kekerdom.
Samen hebben ze gekeken naar de rivier,
(overstroomde) uiterwaarden, de dijk en
grondsoorten en Johan heeft veel kunnen vertellen
over de evacuatie van 1995. Als het goed is houden
we nu de voetjes droog en hoeven we niet nog een
keer te evacueren. De leerlingen weten nu waarom
dat zo is!

AFSCHEID VAN ALICIA EN MATTEO

Alicia en Matteo gaan na de carnavalsvakantie naar
de Buut in Nijmegen. We wensen ze daar een heel
fijne tijd en natuurlijk gaan we ze wel ontzettend
missen! Dank je wel voor de fijne tijd met jullie!
Dank voor alle hulp Sacha!

Geschreven door : Djoeke Broekman en Roos
Reerink

VOORLEESACTIVITEITEN
Heleen en Chandra van de bieb organiseerden
een voorleeslunch! Onder het genot van soep,
heerlijke broodjes, en drinken genoten de
kinderen van verhalen. Isabeau schreef er een
stukje over:
De voorleeslunch
Bij de voorleeslunch waren er veel kinderen. Ze
hebben goed geluisterd bij het voorlezen. Ik,
Isabeau, heb voorgelezen over (Meilan en het
geheim van snackbar de Belg). Het ging zo…
Meilan was geadopteerd en dat wist ze niet.
Maar Stefie keek in een kast waar het instond.
Bij het dorpsplein was een feest en toen die er
was kon Stefie en kon haar mond niet houden.
Op het einde gaat alles goed. Ik vond het boek
heel leuk en ik hoop de kinderen het leuk
vonden. Ik wel.
Isabeau
CARNAVAL
Op donderdag 8
februari barstte
het
carnavalsfeest
weer los. ’s
Morgens verkleed
naar school en ’s
middags feest in
de hal van het
Kulturhuus. Met
Misgana als
nieuwe, stralende ‘prinses carnaval’, kan het

feest niet meer stuk!

Ook in groep 1-2 werd er voorgelezen. Een
medewerker van de Nijmeegse bibliotheek kwam
op school om een spannend boek voor te lezen
over een tijger! Zowel de kinderen als de ouders
luisterden ademloos. Na het voorlezen gingen we
allemaal samen naar de bieb. Hoe werkt het om
daar een boekje te lenen?
Tip: Als u éénmalig vijf euro betaald voor een pasje
is de verdere lidmaatschap voor de bieb gratis! En u
kunt de boeken in alle bibliotheken in de regio
lenen, bespreken en terugbrengen!

Hier enkele foto’s… Gerard heeft ook foto’s
gemaakt. Zo gauw als we ze binnen hebben, delen
we ze met u!

BERICHTEN VAN EXTERNEN
Volgende Mystery X middag
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: het geheim van
licht en kleur!
met Nils van Rooijen
woensdag 7 februari 2018
‘Met kleuren kan je van
alles duidelijk maken.
Denk maar aan
verkeersborden met
felle opvallende
kleuren. Rood is stop
en groen is gaan!
Kijk eens naar je zelf: met rode wangen laat je
zien dat je verlegen bent, en als je wat witjes
bent, dan weet iedereen meteen dat je je niet
lekker voelt.

Ook in de natuur wordt er veel met kleuren gepraat.
Planten laten via kleuren zien aan insecten waar de
mooiste bloemen zijn, en insecten laten met kleuren
zien of ze giftig zijn of niet.
Of ze gebruiken juist kleuren om helemaal niet op te
vallen. Waarom hebben planten en dieren kleuren?
Zien insecten dezelfde kleuren als wij en waarom
krijgen de bladeren in de herfst van die mooie
kleuren? Naar de antwoorden op deze vragen gaan
we deze middag op zoek en gaan we
verder op verkenning in de bonte wereld van licht
en kleur in de natuur?’
Nils van Rooijen
“Als ecoloog aan de Radboud Universiteit doe ik
onderzoek naar hoe planten samenleven op
verschillende plekken in de wereld om ons heen.
Daarbij ben ik benieuwd hoe planten dit doen en hoe
planten ook ons kunnen helpen”.

