Sint Laurentius
Nieuwsbrief
JUNI 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 F.B.vriend?

AGENDA:
WIJ FELICITEREN:
Thomas werd op 2 mei 11 jaar
Vita werd op 6 mei 13 jaar
Savianna werd op 14 mei 9 jaar
Rosalie Heijmen werd op 16 mei 6 jaar
Guusje werd op 18 mei 11 jaar
Janneke werd op 2 juni 12 jaar
Aiye werd op 4 juni 7 jaar
Misgana wordt op 10 juni 13 jaar
Indy wordt op 24 juni 12 jaar
Nena wordt op 2 juli 9 jaar
Bente wordt op 4 juli 5 jaar
Jurre wordt op 5 juli 9 jaar
Van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar!

22 mei t/m 22 juni

4 juni
5-8 juni
13 juni
17 juni
19 juni
20 juni
25,26,27 juni
28 juni
28 juni
29 juni
25-29 juni
3 en 4 juli
5 juli

CITO-periode
Studiedag, alle kinderen vrij
Avondvierdaagse
Extra hoofdluiscontrole vanwege diverse
luizenmeldingen
Vaderdag
Muziekles Paul Gregoor gr. 3 t/m 8
Bezoek boerderij de Goffert gr. 1/2/3/4/5
Bijeenkomst TSO-medewerkers
Groep 6/7/8 op kamp
Groep 6/7/8 vrij
Groep 1/2/3/4/5 rapport mee
Groep 6/7 rapport mee
Intekenlijst rapportgesprekken beschikbaar
Musical groep 6/7/8
Afscheid groep 8 en aansluitend
zomervakantiefeest op het Haonehart

WELKOM OP SCHOOL!
Alena van Dijk is na de meivakantie bij ons in groep 2
gekomen. We wensen je een fijne tijd Alena!

K3 DELTA
We zijn op 1 juni 2018 met 6/7/8 naar K3 delta geweest! We
gingen met heel bijzonder vervoer, namelijk met een
schoolbus uit USA! Toen we daar aan kwamen, gingen we
naar een tent en deden daar een leuke quiz over K3 delta en
de raaf. Daarna kregen we nog iets te eten en te drinken. Na
het eten en drinken kregen we een korte uitleg van iemand
die bij K3 delta werkte! Na de uitleg gingen we naar een
boswachter, daar mochten we foto’s van de natuur maken!
Hij zei: dat je de natuur ook kunt fotograferen en dat delen
op social media, zo dat mensen de natuur van een andere
mensen kunnen bekijken! Hierdoor is het mogelijk om steeds
weer nieuwe dingen in de natuur te ontdekken, want veel
mensen weten niet eens wat er allemaal te zien is. Daarna
gingen we weer met de toffe USA bus naar school. Het was
een leuke excursie.
Guusje & Misgana

VOORLEZEN:
Om praktische redenen wordt het wekelijkse
voorlezen verplaatst naar donderdag tussen de
middag. De kinderen die dat willen, worden dan
voorgelezen tijdens hun lunch, zodat ze daarna naar
buiten kunnen. Je kunt je kind daarom voortaan ook
op donderdag gewoon om 15.00 ophalen.

HOOFDLUIS
Willen jullie elkaar allemaal goed controleren op
hoofdluis? Het heerst! Woensdag 13 juni is er een extra
controle

VOLGEND SCHOOLJAAR:
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage over de
groepsindeling van het komende schooljaar. Wij zijn er
blij mee. We hopen jullie ook!

JEELO “ZORGEN VOOR DIEREN”
We hebben het over rupsen en
vlinders. We hebben een brief
gekregen met daarin eitjes,
rupsen en cocons. We hebben
een vlinderdagboek gekregen.
We vinden het leuk. De kleine
eitjes zijn op 25 mei uitgekomen.
Vlinders kunnen wel 20 tot 100
eitjes bij elkaar leggen. Sommige
vrouwtjes kunnen wel 600 eitjes
leggen. Ze eten groene kool,
witte kool, boerenkool, spruitjes
en broccoli. Het soort vlinder dat wij hebben is koolwitjes.
Geschreven door Froukje en Jurre.
(zie ook filmpje op onze facebookpagina waar we de vlinders
vrijlaten!)

WAT VINDT GROEP 3 LEUK?
Groep 3 heeft dit schooljaar heel veel geleerd. Ze hebben
met hun mooiste schrijfletters opgeschreven wat ze het
leukst vinden:

DE EIND CITO
“De cito periode voor groep 8 is inmiddels verdwenen.
Groep 8 is heel blij dat het voorbij is. De opdrachten waren
soms wel moeilijk en we moesten ons lang concentreren.
Toch heeft de cito ons wel voordeel opgeleverd, want
groep 3 t/m 7 heeft nu cito en daar hoeven wij nu niet aan
mee te doen. Als eind van de cito mochten wij met Harrie
mee naar het muzieum. Harrie heeft ons goed geholpen
met het voorbereiden en het maken van de cito. Het was
gezellig en het muzieum was leuk en je kreeg een
begeleider die of blind of slechtziend is. Iedereen is blij met
zijn of haar uitslag en we gaan allemaal naar een leuke
school”.

DE SPORTDAG

SPORTDAG
Laurentius school in Kekerdom 29-5-2018
Sportdag in Groesbeek In het avonturen bos.
Als eerste gingen we een speurtocht doen met een
schat. En in de middag gingen we allemaal leuke
spelletjes doen en dat was heel leuk. Daarna was de
Prijsuitreiking. Groepje 3 van groep 3/4/5 was eerste en
groepje 4 van 3/4/5 werd 3e. Het was super leuk !
Einde
geschreven door Lynn van Heumen en Robin Heijmen

Foto gemaakt in het avonturenbos

Dinsdag 29 mei 2018 hebben wij sportdag gehad. Het was
een leuke dag in het Avonturen bos van Groesbeek. We
kregen camouflage strepen (tenzij je dat niet wilde) je
mocht kiezen waar je en hoe veel strepen je wilde. Youri
van Outdoor Fit heeft ons geholpen met het organiseren
van de sportdag. Verder werd hij nog geholpen door
kinderen van Kandinsky College. Ze waren super aardig ze
hielpen ook goed met de spelletjes. Aan het begin van de
dag hadden we een speurtocht in groepjes. Als prijs kregen
we een zakje snoep. In de middag gingen we andere
activiteiten en spellen doen. Ze hadden verschillende
spellen waarbij je moest samenwerken. Dit was erg leuk!
Iedereen was super enthousiast en deed heel goed mee.
We hadden heel veel geluk met het weer. Het was super
warm, maar gelukkig zaten we in het bos. We moesten wel
goed controleren op teken. Donderdag kwam Guusje er
nog achter dat ze ook een teek had. Ook de ouders hebben
heel goed geholpen. Ze waren net zo enthousiast als de
kinderen. Dat was top!
Gemaakt door : Isabeau & Vita (ook het vorige stukje)

SJORS SPORTIEF
Afgelopen schooljaar hebben de kinderen voor het eerst
een boekje mee naar huis gekregen van Sjors Sportief;
een initiatief om sport bij kinderen te stimuleren. Op de
voorkant van dat boekje stond een prachtige tekening,
gemaakt door een leerling van één van de scholen uit
Berg en Dal. Komend schooljaar wordt er een nieuw
boekje uitgebracht en wederom zal een mooie tekening
de voorkant sieren. Groep 6/7/8 doet mee aan deze
tekenwedstrijd. We hebben allemaal een geweldige
tekening gemaakt, maar samen besloten dat de tekening
van Sep het allermooist was. Dat betekent dat zijn
tekening op de website van Sjors Sportief komt te staan
en dat iedereen daar op kan stemmen! We roepen
iedereen ook op om dat zeker te doen, want de hele klas
kan daarmee een prachtige sportieve prijs winnen!
Dus ga naar: www.sjorssportief.nl en stem op Sep!
Stemmen kan tussen 16 en 22 juni. We hopen op jullie
steun!!
Groetjes, groep 6/7/8
Hartelijke groeten van het Laurentiusteam

