Sint Laurentius
Nieuwsbrief
Februari 2019 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:
Olivia werd op 8 januari 4.
Roosmarijn werd op 17 januari 11.
Beau werd op 18 januari 11.
Sofie wordt op 23 januari 4.
Eline wordt op 28 januari 6.
Amantine wordt 3 februari 5.
Reine werd op 3 februari 4.
Simon werd 6 februari 7.
Suzanne wordt 8 februari 9.
Daaf wordt 13 februari 13.
Loes wordt 17 februari 10.
Emily wordt 29(!) februari 7.
Van harte gefeliciteerd allemaal en
een mooi nieuw levensjaar

AGENDA
14 februari: Open Podium
18 februari O.R. vergadering (?)
19 februari: afsluiting Jeeloproject door
verhalenverteller Frans van de Pas
21 februai: rapporten mee naar huis
26 februari: Lekker lui lezen
28 februari: ’s middags Carnavalsviering
1 maart studiedag
19 maart: keuzemiddag

NIEUWE KLASGENOTEN:
Welkom Mihaly, Olivia, Sofie en Reine, allemaal in de
kleutergroep!
We hopen dat jullie je snel thuis voelen en wensen jullie
een fijne tijd bij ons op school

CITOTOETSEN
Gelukkig, de CITO-toetsen zijn bijna klaar!
Dit is niet de meest favoriete periode voor kinderen en
leerkrachten. Uiteraard zijn die toetsen momentopnames, de dagelijkse observatie van leerkrachten en
de uitslagen van de methodetoetsen zijn belangrijker.
Toch is het goed om 2 x per jaar te kijken hoe de
kinderen en de school er gemeten naar het landelijke
gemiddelde voorstaan.
BIJNA ALLE KINDEREN ZIJN GOED VOORUIT GEGAAN MET LEZEN!

OPEN PODIUM 14 FEBRUARI
Op donderdagmiddag 14 februari hebben we weer
een open podium. Er zijn veel inschrijvingen en er
wordt hard geoefend. Ouders zijn welkom om
vanaf 14.00 uur te komen kijken!

KEUZEMIDDAG 19 MAART
We hebben de naam van onze creatieve middagen
gewijzigd in keuzemiddag. Dit om aan te geven dat
er naast creatieve activiteiten ook andere dingen
mogelijk zijn. Banden leren plakken, leren schaken,
fotograferen en nog 1000 andere mogelijkheden.
Wie bedenkt iets en komt helpen op dinsdag 19
maart? Ouders, maar ook grootouders, buren en
anderen die een activiteit op onze keuzemiddag
willen doen zijn meer dan welkom! Graag
aanmelden bij Milou milou@laurentiusschool.com .

JEELO: “LEREN VAN PERSONEN VAN
VROEGER”
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het Jeeloproject ‘Leren van personen van vroeger’. Hieronder iets
over de inhoud van het project.
Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben
nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige
dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of
gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier
van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar
kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet
meer gebeurt. Het doel van het project ‘Leren van
personen van vroeger’ is dat kinderen met bewondering
of verwondering kijken naar personen van vroeger. Dat
zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en
dat ze deze vervolgens durven te uiten.

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun
competenties: samenwerken, zorgen, maken,
onderzoeken, leren en presenteren. De rode draden
van dit project zijn:
 Van verleden tot heden: Kinderen leren
over personen van vroeger. Wat hebben zij
bereikt en wat merken wij er nu nog van?

Van observeren, luisteren tot verbeelden:
Kinderen bekijken platen van vroeger, luisteren
naar verhalen en verbeelden de gebeurtenissen
in een tekening of rollenspel.

Van tijdsaanduiding tot tijdbalk: Kinderen leren
verschillende tijdsaanduidingen gebruiken en
een tijdbalk maken.

Van feit tot mening: Kinderen leren feiten en
meningen onderscheiden en ze leren hun
mening mondeling en schriftelijk verwoorden.

Van leren tot evalueren: Kinderen leren leren, ze
maken een woordweb en een mindmap, ze
plannen en evalueren.
Groep ½ houdt zich vooral
bezig met Annie M.G. Schmidt,
groep 3/4/5 met Vincent van
Goch, groep 6/7/8 met
uitvinders en
ontdekkingsreizigers in de
Gouden Eeuw.

WERKEN MET TABLETS en GYNZY

Dit schooljaar hebben alle kinderen van groep 4
t/m 8 een eigen tablet. We werken met de
methodesoftware en met rekenen vooral met
Gynzy. Gynzy is adaptief. Dat wil zeggen dat de
software zich aanpast aan het niveau van de
leerling. Een groot voordeel is dat kinderen na
elke som direct feedback krijgen: goed of fout.
Voor goede rekenaars is het prettig werken met
gynzy, het schiet lekker op en je krijgt steeds
uitdagendere sommen. Voor de minder goede
rekenaars merken we dat de software zich te
langzaam aanpast aan het niveau omdat er
minder sommen worden gemaakt. Gelukkig
krijgen we bij de invoering begeleiding.
Volgende week woensdag hebben we een
gezamenlijke studiemiddag. We houden u op de
hoogte!

zelfgemaakt kompas

In de groep van Ellen zijn 3 stawerk-plekken gemaakt.
Er is al een wachtlijst!

Om dingen voor elkaar te krijgen moet je soms actie
voeren

Hartelijke groet
het team van de Laurentiusschool

GEZONDHEIDSONDERZOEK JGZ VOOR 5/6 JARIGEN
EN 10/11 JARIGEN
Afgelopen week was de doktersassistent op school
voor een gezondheidsonderzoek van alle 5/6 jarigen
en 10/11-jarigen. Ouders kregen van tevoren een
brief met informatie over het onderzoek. De
doktersassistent vertelde in de klas aan de kinderen
hoe het onderzoek verloopt. Tijdens het
gezondheidsonderzoek maakte ze een praatje met
elk kind. De doktersassistent meet en weegt de
kinderen (met kleren aan). Ze kijkt ook of de
kinderen goed zien. Het gehoor wordt bij alle 5/6
jarigen onderzocht en bij 10/11 jarigen alleen als daar
twijfels over zijn. Na het gezondheidsonderzoek
kregen de ouders een brief met de resultaten.
Ouders hoefden bij dit onderzoek niet aanwezig te
zijn. Hebben ouders bezwaar tegen een onderzoek,
dan kunnen ze contact opnemen met de JGZ.
Zelf een afspraak maken
Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken
voor het spreekuur van de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld als er vragen
zijn over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling
van het kind. Of als er twijfels zijn bijvoorbeeld of
het kind goed hoort en ziet. Of als er zorgen zijn op
school of thuis. Neem dan contact met ons op om
een afspraak te maken.
Contact en informatie
Zijn er vragen of opmerkingen? Is er behoefte aan
een advies, een afspraak maken of meer informatie?
@ggdgelderlandzuid.nl.
Websites
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij
‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg. Ook vind je hier
betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien
en de gezondheid van kinderen.

IJSBAAN OP HET HAONEHART

Wat hebben de mensen van het Haonehart weer hard
gewerkt om een ijsbaan te maken. En wat jammer dat
de weergoden ons net niet goed genoeg gezind
waren. We willen de ijsmeesters hier namens alle
kinderen nog een keer heel hartelijk danken!

INFO OVER DE GEMEENSCHAPPELIJKE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Eind vorig jaar heb ik mij verkiesbaar gesteld als
oudergeleding GMR. Aangezien er meer
aanmeldingen dan vacatures waren, heeft de
oudergeleding van iedere MR zijn/haar stem uit
kunnen brengen. Begin van dit schooljaar
hebben wij bericht ontvangen dat ik van harte
welkom ben binnen de GMR.
Wat is de GMR?
De GMR vertegenwoordigt het personeel en de
ouders van 10 basisscholen in de regio van stichting
Condor en bestaat uit 5 leerkrachten, 5 ouders, de
secretaresse van de stichting en afhankelijk van het
onderwerp de directeur van de stichting.
De GMR praat mee over het beleid van de stichting
Condor en is een klankbord voor het bestuur van de
stichting wanneer er belangrijke school
overstijgende beslissingen genomen moeten
worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht
op overleg en afhankelijk van onderwerp, adviesof instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan
de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten.
Een omschrijving van de bevoegdheden van de GMR
staat in het GMR-reglement www.spocondor.nl
Enkele onderwerpen die naast het jaarverslag, de
jaarrekening en begrotingen aan bod komen zijn
o.a.:
O Inspectierapport
O Mobiliteit
O Kangoeroeklas
O Duurzaamheid
O Tevredenheidsonder-zoek ouders + leerkrachten
Deze onderwerpen worden in kleinere werkgroepen
geanalyseerd, uitgewerkt en samengevat voor
iedere vergadering zodat de vergaderingen
inhoudelijk en gestructureerd zijn.
Contactpersoon
Ieder GMR-lid heeft een basisschool aangewezen
gekregen, waarvoor hij/zij contactpersoon is. Deze
contactpersoon is de schakel tussen de MR en de
GMR. Bij ons is dit makkelijk omdat ik als
contactpersoon aangewezen ben voor onze school
en tevens MR-lid ben.
Vergaderingen
De GMR vergadert ca. 5 x per jaar, waarvan 1x per
jaar met de bestuurders van de stichting. Daarnaast
is er jaarlijks één vergadering met alle voorzitters
van de MR-en.

Met vriendelijke groet,
Darinka Stehouwer (moeder van Nikki, groep 5)
Voorzitter MR

BERICHTEN VAN EXTERNEN
16 MAART ‘NL DOET’ OP HET HAONEHART
16 maart is het nl.doet.
Op het hoanehart willen we dan oa een vogelhuisjesflat maken.
We kunnen daarvoor de creativiteit van de kinderen gebruiken.
Vanaf 4 februari liggen vogelhuisjes op school die thuis mooi beschilderd en versiert kunnen
worden.
Op woensdag 13 maart moeten ze weer ingeleverd zijn en wij maken er dan een mooie "flat" van.
Ook eigen huisjes zijn welkom.
Wil je meedoen stuur dan zo snel mogelijk een app of mail naar moniek dan kunnen wij huisjes
inkopen.
We wensen iedereen veel knutselplezier.
Ook willen wij op Hemelvaartsdag (30 mei) op het Hoanehart een ruilbeurs organiseren.
We hebben al dames die plantjes en stekjes onder hun hoede nemen en ook dames die de
dames/herenkleding doen.
Zijn er ouders die het leuk vinden om de kinderkleding/schoenen en speelgoed
Afdeling te willen organiseren.?
Of die ervaring met ruilbeurzen hebben en tips kunnen geven?
Het liefst een ruilbeurs waar geen geld aan te pas komt.
Ook hiervoor een appje of mail naar Moniek.
We hopen zo samen met school leuke activiteiten te organiseren.
Groetjes van het Hoanehart.
Moniek: 0630819204
moheitink@gmail

WORKSHOP IK BEN 9

WILDCAMERA VOOR KEKERDOMSE TUINEN
De gemeente Berg en Dal organiseert samen met Via Natura en Silvavir het zogenaamde
wildcameraproject. In 2019 zijn diverse wildcamera’s beschikbaar die in beeld kunnen brengen
welke dieren ’s nacht door tuinen lopen. Het doel is om meer bewust te worden van het leven van
wilde dieren (ook in de bebouwde omgeving) en er bij stil te staan dat de tuin beschutting en
misschien wel voedsel kan bieden aan dieren zonder dat je er als bewoner last van ondervindt.
Ook Kekerdom krijgt de beschikking over zo’n camera. Luc Oteman en Johan Bekhuis zijn de
Kekerdomse contactpersonen die graag samen met kinderen van de Laurentiusschool de
Kekerdomse tuindieren in beeld willen brengen.
Hoe gaat het in zijn werk?
De fotocamera kan zowel overdag als ‘s nachts foto’s maken en staat telkens ongeveer 4 weken in
een tuin. Dat vergroot de kans dat er ook wat interessants langs komt en niet alleen de kat van de
buren. Op deze wijze kunnen we in 2019 zo’n 10-12 Kekerdomse tuinen onderzoeken. De camera
wordt door Luc en Johan geplaatst en zij komen ook na vier weken langs om de camera weer op te
halen. Ze laten dan zien op de huiscomputer welke dieren langs zijn gekomen. Soms heeft de
camera wel duizenden foto’s gemaakt. We maken kans op egels, steenmarters, vossen, muizen en
diverse vogels. En natuurlijk zullen veel Kekerdomse katten gefotografeerd worden. Heel
interessant en spannend allemaal. Natuurlijk willen we de resultaten na afloop ook graag met de
schoolklassen bespreken.
Hulp gevraagd
Verschillende Kekerdommers hebben hun tuin reeds aangemeld voor camera-onderzoek. Maar wij
willen de camera liefst ook een tijdje in de tuin van Kekerdomse schoolkinderen plaatsen. Dat mag
zowel een tuin in de bebouwde kom als in het buitengebied zijn. Het hoeven echt niet de
allermooiste en natuurlijkste tuinen te zijn. Elke tuin kan meedoen! Want onze doelstelling is ook
om de kinderen bij dit spannende onderzoek te betrekken.
Ter informatie van de ouders voegen we nog even toe dat de camera een vaste plek krijgt in de
tuin. Je privacy komt niet in het geding want wij richten de camera in overleg op een rustig
tuinhoekje waar de bewoners zelf niet komen. Uiteraard kiezen we de rustigste plek in de tuin
waar de kans op bezoekende dieren het grootst is.
Geef je op
Om mee te kunnen doen met je tuin moet je uiteraard wel in Kekerdom wonen. Lijkt het je leuk
meld je dan aan bij de school. De contactpersonen Luc en Johan zullen dan samen met de school
een selectie maken van de tuinen. Geef je op door je naam, adres, telefoonnummer en emailadres
door te geven.
Nog vragen? Bel gerust.
Luc Oteman luc.oteman@opdefiets.net 0481-849212

UNIEK SPORTEN
Sporten en bewegen is gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor de conditie, je wordt er fit
en vrolijk van en tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. Daarom vinden wij dat sport
belangrijk is voor iedereen. Een handicap hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Middels Uniek Sporten
wil Fonds Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten
van sport en bewegen.
Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een
handicap en meer aandacht voor gehandicaptensport in het algemeen. Het doel is om sport voor
om mensen met gedragsproblemen. Kinderen die om wat voor reden dan ook niet goed kunnen
participeren binnen het reguliere aanbod en net dat beetje extra nodig hebben.
Via de website www.unieksporten.nl kun je op zoek gaan naar sportverenigingen bij jouw in de buurt die
een aangepast programma iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Pas als iedereen met
een handicap kan sporten is voor ons de wedstrijd gewonnen.
Uniek sporten is bedoeld voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. Het gaat ook
hebben. Op deze site kunt u ook terecht voor meer informatie.

