Sint Laurentius
Nieuwsbrief
JULI 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:
Jurre werd op 5 juli 9 jaar

Chloë wordt op 19 juli 10 jaar.
Mika wordt op 26 juli 7 jaar.
Josh wordt op 31 juli 4 jaar.
Djoeke wordt op 5 aug. 9 jaar.
Evie wordt op 8 aug. 5 jaar.
Robin wordt op 11 aug. 7 jaar.
Froukje wordt op 31 aug. 8 jaar.
Van harte gefeliciteerd allemaal en
een mooi nieuw levensjaar

12 x AFSCHEID!!!!!
Dag Janneke, Esra Vita, Pelle, Isabeau,
Roos, Vos, Misgana, Kyril, Gonnie,
Margo en Ruud!
AFSCHEID GROEP 8
Donderdagmiddag 5 juli was 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, de kinderen en de
leerkrachten zongen een afscheidslied en ook de schoolverlaters
zelf wilden nog wat zeggen en zingen. De school kreeg een mooi
afscheidscadeau! Van de Ouderraad kregen ze een interessant
boek en ze mochten door een lange poort van kinderen de
school verlaten. Mooi!

Jullie waren een fijne groep die in positieve zin erg op elkaar
betrokken waren! En nu gaan jullie naar 6 verschillende
Voortgezet Onderwijs scholen…
(het Rijks, Canisius, Notre Dame, Stedelijk Gym, Maas Waal, en
Citadel.) We hopen dat het daar ook fijn wordt en we wensen
jullie veel succes en geluk!
We gaan jullie zeker missen!
Hopelijk komen jullie, geheel volgens traditie,
nog eens op school om met ons bij te kletsen.
En om de musical te bekijken natuurlijk!

Maandag 20 augustus:

25/26/27 augustus
Maandag 27 augustus
Zondag 9 september:

Eerste schooldag
Vakantieherinneringszakje meenemen
Groep 3/4/5 en 6/7/8 gymspullen mee
Kermis in Kekerdom
Studiedag leerkrachten
Landschapsparade in Kekerdom

NIEUWE KLASGENOTEN
Na de zomervakantie komen er vier nieuwe leerlingen op school.
Eline en Pieter in groep 3
David in groep 4
Suzanne in groep 5
We heten jullie nu alvast van harte welkom

100 BEDANKJES!
Graag nog even 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 extra vermelden.
- Jan, onze conciërge, voor je onmisbare hulp elke
ochtend weer!
- Moniek, voor de ondersteuning in groep 3
- Harry Lindeman voor de ondersteuning in groep 8,
zodat er extra aandacht besteed kon worden aan de
voorbereiding op de EINDCITO
- 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- het schoolbeleid.
- 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
- Chandra die veel donderdagmiddagen tussen de middag
of na school kwam 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!

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 18-19

AFSCHEID KYRIL
We nemen afscheid van Kyril, hij gaat na de
zomervakantie in Arnhem naar school. Veel plezier
daar Kyril, we gaan je missen!

AFSCHEID GONNIE
Na 22 jaren Laurentiusschool hebben we deze week afscheid
genomen van Gonnie. U heeft allemaal al een brief van haar
gehad. We wensen haar veel werkplezier op de Biezenkamp in
Beek. Zij hebben er een fijne leerkracht bij en wij gaan haar
ontzettend missen!

20 augustus:
27 augustus
12 oktober
15-19 oktober:
6 december:
24 dec.- 4 jan.:
1 maart:
4-8 maart:
22 april-3 mei:
30 en 31 mei:
10 juni:
11 juni:
4 juli:
5 juli:
8 juli-16 aug.

1e schooldag
studiedag 1
studiedag 2
HERFSTVAKANTIE
studiedag 3
KERSTVAKANTIE
studiedag 4
CARNAVALSVAKANTIE
MEIVAKANTIE
HEMELVAART
2e PINKSTERDAG
studiedag 5
laatste schooldag kinderen
studiedag 6
ZOMERVAKANTIE (2019!)

GYMTIJDEN SCHOOLJAAR 18-19
Volgend schooljaar gaan we op de
maandagmiddagen gymmen. Dus op de eerste
schooldag al gymspullen meenemen!

VERJAARDAG DOLLY
Wat een verrassing en wat lief
dat jullie bloemen voor me
meegenomen hebben omdat
ik jarig was. Mijn huis staat er
nog vol mee.

MUSICAL:
BENDE OP DE CAMPING
Gonnie werd thuis opgehaald door de Millingse duofiets
en tegemoetgereden door groep 5

AFSCHEID MARGO
Margo gaat komend schooljaar al haar uren op het Bijenveld
werken. Ze had bij ons een kleine werktijdfactor, maar heeft de
laatste jaren op een fijne en flexibele wijze de instructie aan
groep 3 leerlingen verzorgd. Dank Margo!

AFSCHEID RUUD
Rechtstreeks van de PABO heeft Ruud de laatste maanden het
zwangerschapsverlof van Patricia vervangen. Goed gedaan
Ruud! Geheel terecht heb je voor het volgende schooljaar een
full-time baan in Gennep aangeboden gekregen! Succes en dank
voor je inspanningen. Het was gezellig met jou.

Optreden groep 3/4/5 met Paul Gregoor op het zomervakantiefeest

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 prachtig
optreden voor alle ouders, opa’s, oma’s bekenden en
leerkrachten. De musical “BENDE OP DE CAMPING” was
mooi! Het zat vol woordgrappen (waar juf Gonnie het
aller hardst om moest lachen) en ook nog prachtige
dans- en zangkunsten. De bovenbouwers knalden van
het podium af. Jongens en meisjes, super goed gedaan!
En natuurlijk ook een groot compliment voor meester
Ruud en juf Lotte en de decorbouwers Sabine en Nienke.
Dank allemaal!

ZOMERVAKANTIEFEESTJE OP HET HAONEHART
We hebben het schooljaar donderdag op een
bijzondere manier afgesloten op het Haonehart.
Fijn dat het door ouders (vooral Nienke!)
georganiseerd was, dat er zoveel ouders en
kinderen aanwezig konden zijn, dat er veel lekkere
hapjes waren, dat het prachtig weer was en dat er
naast een door de ouderraad gesponsord
luchtkussen ook nog een door Martijn en Nienke
gesponsorde waterglijbaan was
De opa van Marit en Simon heeft foto’s gemaakt.
Jullie krijgen de link van het fotoalbum (ook van de
afscheidsviering met groep 8) toegestuurd.
Fijne zomervakantie en tot 20 augustus
Het team van de Laurentiusschool

