Sint Laurentius
Nieuwsbrief
September/Oktober 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?

WIJ FELICITEREN:
Sverre werd op 7 september 7 jaar.
Olivia werd op 8 september 6 jaar.
Tim werd op 9 september 5 jaar.
Teun werd op 14 september 8 jaar.
Brecht wordt op 24 september 6 jaar.
Sophie wordt op 1 oktober 11 jaar.
Marith wordt op 14 oktober 9 jaar.
Sep wordt op 16 oktober 11 jaar.
Devano wordt op 22 oktober 5 jaar.
Gijs wordt op 29 oktober 7 jaar.
Anne wordt op 31 oktober 10 jaar.
Van harte gefeliciteerd allemaal en
een mooi nieuw levensjaar!

AGENDA
Di. 25 sept.:

Lekker Lui Lezen
Grote opruimshow
Open Ochtend
Kinderboekenweek thema
‘Vriendschap’
M.R.-vergadering
Een extra keer Lekker lui lezen
vanwege kinderboekenweek
Herfstvakantie

Do. 27 sept.:
3-14 okt;
1 oktober
3 oktober:
12-19 oktober:

NIEUWE KLASGENOTEN
Welkom Pieter en Eline in groep 3, David in groep 4 en Suzanne
in groep 5. We hopen dat jullie al een beetje gewend zijn en we
wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

COMMUNICATIE

GROEPSSAMENSTELLING 18-19

De leerkrachten communiceren dit schooljaar via de
schoolapp PARRO. Inmiddels is bijna iedereen aangemeld en
krijgt dus ook de berichten. U kunt zelf ook een bericht naar
de leerkracht sturen. We willen nog met het team en de MR
overleggen of we de app ook open zetten voor onderlinge
communicatie tussen individuele ouders. Vanwege de AVG
mogen we niet zomaar de namen/adressen/telefoonlijst
meegeven. Daar moet iedereen eerst toestemming voor
geven.
Deze nieuwsbrief en schoolmededelingen worden via de mail
gestuurd. Niet meer via E-mail Works zoals de afgelopen
jaren, maar via Parnassys, ons schooladministratiesysteem.
Daarnaast hebben we nog onze website, waarop o.a. de
nieuwsbrieven, de jaarkalender en de schoolgids staan.
En regelmatig zetten we berichtjes met foto’s of filmpjes op
Facebook, ook om de buitenwereld te laten zien wat een
leuke school wij zijn.
Alle digitale communicatiemiddelen zijn handig, maar als er
zaken zijn waar u zich echt zorgen over maakt, is een gesprek
met de
leerkracht de
eerste stap.
Daar kunt u
altijd om
vragen.

Voor de zomervakantie lieten we u weten hoe de
groepssamenstelling er dit schooljaar uit ging zien. Daar
is op de middagen een kleine wijziging in gekomen.
Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om de
middaggroepen zeker in het begin van het schooljaar
niet te veel te wisselen.
Dat betekent dat groep 6 in principe bij groep 7/8
aansluit en groep 5 bij groep 3/4. Groep 3 gaat op de
middag en soms ook aan het eind van de ochtend naar
groep 1/2. In de loop van het jaar en afhankelijk van het
programma kunnen er wisselingen plaatsvinden. We
hebben ook al afgesproken dat groep 6 meedoet met de
musical.

SCHOOLREISJE
Donderdag 20 september gingen we met zijn allen op
schoolreisje naar Toverland in Sevenum.

Was het leuk? HEEL LEUK!!!!!

We hadden zelf een aantal vragen
aan het onderzoek toegevoegd
met punten waar we benieuwd
naar waren (en ook niet zo
tevreden over zijn). Die zijn voor
een groot deel bij de
verbeterpunten terecht gekomen.
Daar gaan we komend schooljaar
extra aandacht aan besteden. Een
paar voorbeelden uit ons jaarplan
gerelateerd aan de
verbeterpunten:

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
54% van de ouders heeft meegedaan aan het
tevredenheidsonderzoek van voor de zomervakantie. Dank
aan de deelnemers. Hieronder een overzichtje van positieve
en minder positieve punten
‘Top 10’ Tevredenheid
Pluspunten
1. Contact met de leerkracht
2. Omgang van de kinderen
onderling
3. Contacten die u heeft met
de leerkracht
4. Gelegenheid om met de
leerkracht te praten
5. Welkom voelen op school
6. Bereikbaarheid van de
leerkracht
7. Betrokkenheid leerkracht
bij leerlingen
8. Rust en orde op school
9. Informatie over hoe het
gaat met kind
10. Begeleiding van uw kind
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U kunt zich voorstellen dat we over deze TOP 10 bijzonder
tevreden en trots zijn!
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‘Top 10’ Ontevredenheid
Referentie

Verbeterpunten
1. Aandacht voor creatieve
vakken
2. Lessen die de school
naast lezen, taal en
rekenen aanbiedt
3. JEELO
4. Hoe leraren kinderen
uitdagen om het beste uit
zichzelf te halen
5. Inzicht op visie
6. Hygiëne en netheid
binnen de school
7.Aanwezigheid van
voorzieningen voor- en
naschoolse opvang
8. Hoe de leerkracht u
informeert over de aanpak
in de groep
9. Hoe uw kind leert om
zelfstandig te leren
10. Bereikte leerresultaten
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We gaan creatieve middagen organiseren
waarbij kinderen keuzemogelijkheden krijgen.
Daarnaast komt een paar keer per jaar het
Open Podium terug.
We besteden extra aandacht aan de eigeninbreng-mogelijkheden, o.a. tijdens de jeelolessen, waarbij we ook letten op de
ontwikkeling van de zelfstandigheid en de
eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.
In de nieuwsbrief zullen we dit schooljaar
regelmatig voorbeelden laten zien van onze
schoolvisie en hoe we met onze verbeterpunten bezig zijn.
Ontevredenheid over hygiëne en netheid heeft
waarschijnlijk te maken met de toiletten, we
zullen daar extra aandacht aan besteden.
Na de herfstvakantie komt er een nieuwe BSO in
ons gebouw!
Vier groepen op de ochtenden zorgt ervoor dat
leerkrachten meer tijd hebben voor instructie.
We hebben ook een nieuwe taal- en
aanvankelijk-lezen-methode aangeschaft en er
is geïnvesteerd in nieuwe digitale middelen.
We verwachten dat deze zaken een gunstige
invloed gaan hebben op de leerresultaten.

VERVANGER PATRICIA
Mijn naam is Hans van de Locht. Ik ben 55 jaar, getrouwd
en woon in Middelaar. We hebben vier zoons, de jongste
woont nog bij ons. De andere drie wonen en studeren in
Nijmegen. Mijn hobby is sport. De mooiste sport vind ik
honkbal. Tot voor kort speelde ik actief in het team van
de Bullfighters uit Cuijk. Sinds vorig jaar ben ik coach van
het eerste team.
Vanaf de eerste schoolweek werk ik
iedere dinsdag op de Laurentiusschool
tot Patricia weer terug is. Ik ken de
kinderen in groep 7 en 8 al een beetje.
Na de middag komen de kinderen van
groep 6 erbij. De kinderen wil ik zeker beter leren
kennen en daar krijg ik komende tijd de kans voor.

BERICHTEN VAN EXTERNEN

GGD, jeugdverpleegkundige Anneke
Drieënhuizen
Voldoende beweging is goed voor het gewicht en
de conditie van je kind. Een goede conditie zorgt
bijvoorbeeld voor een betere weerstand. Doordat
kinderen bewegen, trainen ze de armspieren,
beenspieren én ook de hartspier. Ook het
ademhalingssysteem en de bloedsomloop
verbeteren door te bewegen.
Hoeveel beweging hebben kinderen nodig?
Voor kinderen geldt het advies dat zij dagelijks
minimaal een uur matig intensieve beweging nodig
hebben. Bijvoorbeeld door buiten te spelen of door
naar school te fietsen en te wandelen. Daarnaast
hebben zij twee tot drie keer per week intensieve
beweging nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
gymlessen op school of sporten bij een vereniging.
Buiten spelen
Bij buiten spelen bewegen kinderen meer doordat
ze de vrijheid en de ruimte hebben. Buitenlucht is
ook nog eens gezond. Lekker naar buiten gaan, is
dus veel beter dan binnen tv-kijken of achter de
computer. Door buiten te spelen of te sporten
leren ze ook andere kinderen kennen.
Meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan op onze
website bij Jeugd en Opvoeden.
Nuttige websites
30minutenbewegen.nl
Allesoversport.nl
Jeugdsportfonds.nl
Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgr
oeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand
onderwerp? Kom gerust bij mij langs. Ik ben er
voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en
gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over
bedplassen, gezonde voeding of advies over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Je
kunt me altijd bellen of mailen voor een afspraak.
adrieenhuizen@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

GEMEENTE BERG EN DAL:
HEEFT U MOEITE MET RONDKOMEN?
Rondkomen met een laag inkomen is niet makkelijk.
Daarom zijn er voor inwoners met een laag inkomen
verschillende regelingen. Deze hebben we voor u op
een rijtje gezet:
Regelingen die u kunt aanvragen bij de gemeentea
geld voor inwoners met een laag
Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Dan
kunt u met de Individuele inkomenstoeslag een extra
geldbedrag krijgen. U moet hiervoor 21 jaar of ouder
zijn en jonger dan de AOW-leeftijd.
inkomen

Iedereen moet mee kunnen doen aan leuke, leerzame
en gezonde activiteiten. Met de Doe Mee! regeling
betaalt de gemeente een deel van de kosten voor
allerlei activiteiten. Dit geldt ook voor
schoolactiviteiten in het basis- en voortgezet
onderwijs.
WMO-voorziening
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor een
individuele WMO-voorziening als u een laag inkomen
heeft.
Maakt u door persoonlijke omstandigheden
noodzakelijke kosten? Bijvoorbeeld kosten voor een
maaltijdvoorziening of rechtsbijstand? En krijgt u die
kosten niet op een andere manier vergoed?
Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.iKunt u
door sociale of medische redenen tijdelijk niet voor
uw kinderen zorgen? Heeft u geen familie of
vrienden die u kunnen helpen? En krijgt u geen
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan kunt
u een tegemoetkoming aanvragen.
De schuldhulpverlener van de gemeente kan u helpen
als u schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt.et
een laag inkomen
De gemeente heeft een zorgverzekering voor
inwoners met een laag inkomen: de gemeente
zorgverzekering. De gemeente zorgverzekering loopt
via VGZ en CZ. Aanmelden kan ieder jaar vóór 1
januari via www.gezondverzekerd.nl
Wilt u weten of u gebruik kunt maken van bovenstaande
regelingen? En wat u precies
moet doen om ze aan te vragen? Kijk op
www.bergendal.nl → Zorg, welzijn en inkomen →
Regelingen en ondersteuning voor inwoners met een laag
inkomen.
Telefonisch zijn wij iedere werkdag tussen 8.30 en
17.00 uur bereikbaar via 14024.
Gemeente Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek,
gemeente@bergendal.nl, www.bergendal.nl,

