
 

Nieuwsbrief 09.12.2022 

Agenda  
• 21 december 2022: Kerstviering 
• 23 december 2022: Alle kinderen vrij 
• 23 december 2022 - 06 januari 2023: KerstvakanBe 
• 09 januari 2023: Start groepen Aarde, Zeepaard, Dolfijn, Orka, Walvis, Ster, Maan, Zon, Draak 
• 10 januari 2023: Start groepen Vlinder, Vogel, ONer en Schildpad  
• 18 - 27 januari 2023: Toetsweek 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bij deze alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar met foto’s van de ac>viteiten die plaatsvonden in 
de school. Deze week heeC u van mij een brief gekregen over de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar. 
Indien daar nog vragen of onduidelijkheden over zijn hoop ik dat u bij mij langs komt.  

Aan het einde van dit jaar is de verbouwing klaar en gaan de groepen die op de verdieping ziFen van 
Griegstraat 4 terug verhuizen naar Griegstraat 2. U heeC van mij ook bericht gekregen wat dit voor gevolgen 
heeC voor de dagen voor en na de kerstvakan>e. Het ziet er mooi uit en we zien er naar uit om in deze 
mooie, frisse lokalen de leerlingen te ontvangen. Daar moet nog wel even hard voor worden gewerkt. De 
bovenverdieping van Griegstraat 4 zal waarschijnlijk >jdelijk door een andere school in gebruik worden 
genomen. Zodra dit defini>ef is zal ik u daarvan op de hoogte stellen. 

Op de studiedag hebben de juffen en meesters zich verdiept in de resultaten van de kinderen en hebben wij 
een scholing ontvangen in het kader van leren leren. Terwijl wij aan het studeren waren heeC de ouderraad 
de school van een kerstuitstraling voorzien. Het is fijn dat we een ouderraad hebben die zich steeds meer in 
de school thuis voelt en helpt bij de ac>viteiten. Ook bij de ac>viteiten van de Sint en de Sintviering heeC 
de ouderraad meegeholpen. Dank daarvoor! 

Personeel 
• Wij zijn al een >jd op zoek naar een ervaren leerkracht om ons team te versterken. Helaas is het tot nu 

toe niet gelukt om iemand te vinden. Misschien kunt u ons ook helpen door de vacature via de sociale 
media te delen: hFps://www.werkenbijlauren>us.nl/vacatures/251377-leerkracht-middenbouw-sbo 

• Wel hebben we een nieuwe onderwijsassistent aangenomen die we gaan opleiden. Zijn naam is Yusuf 
Kuraz, hij start in januari 2023. Yusuf is nu al bij ons op school als stagiair. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 
Sonja van Gog & Monika van Hengel 

https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/251377-leerkracht-middenbouw-sbo


Sinterklaasfeest 



Groep 1|2, Aarde 

Pannenkoeken bakken en rekenles eerlijk verdelen 





Groep 3, Vuurvlinder 

Omelet met verse groenten maken in het kooklokaal 



Groep 4, Vogel 

Schilderen 



Groep 4|5, ONer 

Koken  



Groep 5, Zeepaard 
Hij komt, hij komt 



Groep 5|6, Schildpad 

Zwemmen met kleren aan 



Groep 6, Dolfijn 

Les over bollen en knollen 



Groep 6|7, Orka 

Les over de dode hoek 



Groep 7, Walvis 

Lekker bewegen 



Groep 7|8, Ster 

Sinterklaastekeningen 



Groep 8, Maan 

Bezoek LaurenBus PrakBjkschool 



Groep 8, Zon 

Bezoek LaurenBus PrakBjkschool 



Groep HB, Draak 

Spelletjes 



Pre\ge Feestdagen  
& 

Gelukkig Nieuwjaar
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