Sint Laurentius
Nieuwsbrief
november/december 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:
Op 4 november werd Hessel 12 jaar.
Op 7 november werd Mihály 5 jaar.
(hij komt waarschijnlijk na de kerstvakantie
bij ons op school)
Op 8 november werd Ilja 5 jaar
en Josephine 4 jaar.
Op 9 november werd Aniek 11 jaar.
Op 21 december wordt Lynn 9 jaar.
Op 23 december wordt Nikki 9 jaar.
Op 25 december wordt Alena 6 jaar.
Op 31 december wordt Savannah 7 jaar.

Van harte gefeliciteerd allemaal en
een mooi nieuw levensjaar

NIEUWE KLASGENOTEN
Welkom Josephine in groep 1-2. We hopen dat je je snel thuis
voelt en we wensen je een fijne tijd bij ons op school!

13 november:
16 november:

Afsluiting Jeelo-project, opruimen afval
Milou dag vrij, vervanging door Marjolein
Start week van de mediawijsheid (7/8)
19 november: ’s Middags themaonderzoek inspectie (over
voorbereiding op en verwijzing naar V.O.)
19 nov-23 nov.: Planning oudergesprekken via PARRO
22 november: Rapporten mee naar huis (is de klapper al op school?)
26-29 november: Oudergesprekken
26 november: 15.30 uur MR vergadering
27 november: Middag: LEKKER LUI LEZEN!
3 december:
20.00 uur Ouderraad
4 december:
’s Middags: Sint Nicolaas op school
5 december:
Surprises in groep 5/6, en 7/8,
11.30-12.30 uur: Open Podium, ouders welkom
6 december:
Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij
11 december:
1e Adventsviering 8.30-9.00 uur, ouders welkom
13 december:
2e Adventsviering 8.30-9.00 uur, ouders welkom
Informatieavond Voortgezet Onderwijs
18 december: 3e Adventsviering 8.30-9.00 uur, ouders welkom
Middag: LEKKER LUI LEZEN!
20 december: 4e Adventsviering8.30-9.00 uur, ouders welkom
Avond kerstviering in Laurentiuskerk en daarna
samen eten op school, ook voor ouders!

CREATIEVE MIDDAG 1 NOVEMBER

SINT NICOLAAS OP DE LAURENTIUSSCHOOL!

Op 1 november hadden we onze eerste creatieve
/keuzemiddag en het was leuk! De organisatie verdient
nog wat verbeteringen
en daar hebben we al
afspraken over gemaakt.
We willen alle ouders die
geholpen hebben ook via
deze nieuwsbrief nog
even hartelijk bedanken!
Vanwege de drukke sinten kerstperiode en
minder gewenste
beperkingen door het
kerstthema, stellen we
de volgende
keuzemiddag uit tot na
de kerstvakantie.
Uiteraard zullen er in de groepen rond het kerstthema
genoeg creatieve activiteiten plaatsvinden, maar niet in de
vorm van een gezamenlijke middag.

Het is gelukt! Sint Nicolaas heeft in zijn drukke agenda
graag weer een plaatsje vrijgemaakt voor onze school.
Hij komt op dinsdagmiddag 4 december van 13.00 tot
15.00 uur. We ontvangen Sint Nicolaas om 13.00 uur
in het Kulturhus. Ook ouders zijn daarbij van harte
welkom! Daarna brengt hij nog een bezoek aan alle
groepen. We gaan er een fijne middag van maken!

INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN VIA PARRO
Vanaf maandag 19 november kunnen ouders/verzorgers
zich via PARRO inschrijven voor de oudergesprekken. Ga
via PARRO naar agenda en dan wijst het zich vanzelf.
Mocht het niet lukken dan kunt u bij de leerkracht terecht.

AFSLUITING JEELO
PROJECT ‘OMGAAN MET
NATUUR’
Dinsdagmiddag 13
november sloten we ons
JEELO-project af met een
grote schoonmaakactie in
de natuur rond Kekerdom.
We verzamelden samen
heel wat achtergelaten
afval.
Kekerdom is
nu nog een
beetje
mooier en
daar zijn we
trots op!

SCHOOLFRUIT
Hoera, we hebben weer
schoolfruit. Kijk eens
hoe lekker Jan de
appeltjes gesneden
heeft en hoe gezellig we
daar samen van eten?

NIEUWE
MATERIALEN IN DE
KLEUTERGROEP!
Er is al heel
enthousiast
en betrokken
mee gewerkt!

OPEN
PODIUM:

KERSTVOORBEREIDINGEN
Na de Sint gaan we op weg naar het Kerstfeest. Het thema
van dit jaar is gast en gastvrijheid.
Er zijn 4 adventsvieringen: 11, 13, 18 en 20 december van
8.30 tot 9.00 uur. Elke keer wordt er een stukje van het
kerstverhaal verteld. Ouders en verzorgers zijn hierbij
welkom. Tijdens die vieringen vinden we het leuk als er live
muziek gemaakt wordt. Kinderen, ouders, opa’s, oma’s en
andere bekenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij
Yvonne of Milou.

JOGGEND REKENEN
Bewegen en tafels leren tegelijkertijd! Dat doen we in
groep 5/6. In groep 3/4 doen we dat ook met klokkijken.
Op een filmpje kun je nog beter zien hoe goed dat werkt.
Misschien zetten we dat nog wel een keer op Facebook.

AFMELDEN TSO:
Afmelden voor de TSO graag op nummer 06-83228618 (dit
nummer staat ook in de praktische schoolgids)

Op woensdag
5 december is
het zover: het
eerste open
podium van
de Laurentiusschool van dit schooljaar. Tijd om
iedereen die dat wil een mogelijkheid te geven om
voor de hele school te stralen! U hebt er al een mail
over gehad, maar om extra reclame te maken ook nog
een keer in deze nieuwsbrief.
Wat houdt het precies in? Het open podium is een
plek om op te treden. Kun je goed zingen, dansen,
toneelspelen, playbacken, muziek maken, goochelen
enzovoorts? Laat het dan vooral aan iedereen zien.
Wij bieden een podium voor alle kinderen, maar óók
mensen daarbuiten. Denk aan ouders, kennissen,
familie of buren, iedereen is welkom. Wat zou het
leuk zijn om opa samen met z'n kleinzoon gitaar te
horen spelen! Of mama te zien dansen met haar
dochter. Kortom: denk breed! Hoewel het open
podium op 5 december is, hoeven de optredens niet
aan het Sinterklaasthema gebonden te zijn.
Vanaf vandaag (14-11-2018) hangt er in de hal op de
deur van het opberghok van de kleuters een
inschrijflijst voor dit open podium. Deze hangt er tot
volgende week woensdag (21-11-2018). De kinderen
hebben een week de tijd om zich op te geven.
Belangrijk is dat ingevuld wordt wie er meedoen aan
de act, wat ze precies gaan doen (dans, toneel etc.) en
wat ze eventueel nodig hebben. De voorbereidingen
van de optredens vinden thuis plaats evenals het
verzamelen en meebrengen van eventuele
benodigdheden.
Op woensdag 5 december van 11.30 uur tot 12.30
uur wordt het open podium gehouden in het
Kulturhus. Iedereen is daarbij welkom om te komen
kijken! Ouders, opa's en oma's of andere kennissen,
noem maar op!
Het open podium is geen verplichting. Kinderen die
liever niet optreden hoeven zich niet in te schrijven.
Jezelf juist meerdere keren inschrijven mag ook. Na 5
december komt het open podium dit jaar nog twee
keer terug.

GROEP 3
In groep 3 is de afgelopen maanden met veel plezier heel hard gewerkt aan het leren lezen en schrijven.
Kijk eens wat ze allemaal al kunnen!

Hartelijke groet
Het team van de Laurentiusschool

BERICHTEN VAN EXTERNEN
SINT OOK OP BEZOEK IN KEKERDOM
Op zondagmiddag 25 november bezoekt Sint weer ons mooie dorpje Kekerdom. Alle kinderen van
de basisschool zijn hierbij van harte welkom! Om 13.15 verzamelen we ons bij Het Kulturhus en in
muzikale optocht gaan we Sint tegemoet. Daarna gaan we samen met Sint in optocht naar de UNA
waar ons een leuk Sinterklaasprogramma te wachten staat. Natuurlijk is er ook weer een verrassing
voor alle kinderen. Rond 15.15/15.30 zal het feest afgelopen zijn. Om dit feest mogelijk te maken
collecteert het Sinterklaas comité in Kekerdom. Ouders die niet in Kekerdom wonen en wel naar
het Sint-feest komen, kunnen in de UNO een bijdrage leveren.

KERSTMIS 2018
we gaan weer beginnen met oefenen voor de herdertjesmis op kerstavond 24 december.
Hou je van toneelspelen en of zingen en ben je 5 jaar of ouder, kom dan vooral eens kijken en mee
doen met ons. We gaan oefenen op de dinsdagmiddagen en starten op 13 November.
We oefenen van 16.00 -17.00 uur .
Wij vinden het erg leuk als jij er bent!
Wij oefenen in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen.
Ook de kinderen uit Kekerdom en Leuth zijn van harte welkom!
Tijdens de herdertjesmis zingen we samen met het familie-koor.
Tot snel , Kathleen, Daisy en Mariette.

Workshop ‘IK BEN 9’
Voor ouders/verzorgers en alle anderen die met kinderen in deze leeftijd werken..
Wanneer: dinsdagavond 27 november van 20.00 -22.00 uur
Waar: Marjolein Heijmen Kindercoaching, praktijkadres de Rijndijk 28 in
Millingen aan de Rijn
Kosten: €30, inclusief koffie/thee met iets lekkers en materiaalgebruik
Maximaal aantal deelnemers 8:
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar marjolein@heijmenkindercoaching.nl of een appje te sturen naar 0620055086.
Meidenvenijn, jongens die stoer doen, groepsdruk, erbij willen horen, heftige emoties en verdriet, oude angsten die
weer terugkomen, pesten, onzekerheid, zijn thema’s die een grotere rol gaan spelen rond het negende levensjaar.
Is jouw kind rond de negen jaar en merk je dat zijn gedrag en behoeften veranderen?
Vind je het lastig om jouw kind hierbij op een fijne manier te ondersteunen?
Dacht je eerst ook dat jouw kind al vroeg aan de puberteit begon?
Zou je deze fase graag beter willen snappen, zodat je meer begrip hebt voor de keuzes die jouw kind maakt?
De workshop ‘IK BEN 9’ voor ouders/verzorgers en anderen die met deze leeftijdsgroep werken, staat in het teken van
de 9-jaarsfase. Deze fase vindt meestal plaats in de periode tussen de acht en elf jaar. Als kindercoach werk ik veel met
kinderen rond deze leeftijd. Soms lijkt het voor ouders of hun kind al vroeg aan de puberteit begint. Dit is niet werkelijk
zo. Een kind van negen zit in zijn eigen fase horend bij deze leeftijd. Ieder kind beleeft de 9-jaarsfase op zijn EIGEN
manier. Voor het ene kind verloopt deze periode makkelijk en voor het andere kind kan deze tijd lastiger zijn.
Hoe fijn zou het zijn als jij als ouder straks alles weet over de 9-jaarsfase?
Hoe waardevol zou het voor jouw kind zijn als jij weet hoe je hem of haar in deze periode op een goede manier kunt
ondersteunen?
Tijdens de workshop:
*Vertel ik jou over de ontwikkeling van kinderen en gaan we specifiek in op de 9-jaarsfase
*Praten we over de verschillende thema’s die spelen in deze periode
*Ontvang je praktische tips en handvaten voor thuis
*Gaan we concreet aan de slag met de 9-jaarsfase.
*Is er de mogelijkheid om ervaringen te delen
*Is er de mogelijkheid om tijdens de workshop het boek ‘ ik ben 9’ aan te schaffen (ook buiten deze
workshop om bij mij te bestellen voor €19,95

Bij vragen 06-52695990
Hartelijke groet, Marjolein Heijmen

