
 

Nieuwsbrief 26.08.2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Na een vakan5e met prach5g weer zijn we deze week van start gegaan in het nieuwe schooljaar 2022/2023. 
We vinden het fijn om alle kinderen weer te kunnen verwelkomen in de school. De collega’s zijn hier vol 
enthousiasme begonnen. Met elkaar gaan we er weer een leuk en leerzaam schooljaar van maken. 

Inmiddels zijn de kennismakingsgesprekken geweest waarin u de leerkracht van uw kind heeI ontmoet. 
Mochten er nog vragen zijn dan zien of horen we graag van u. 

Om te zorgen voor een goede groepsvorming en een fijne sfeer in de klas staat de komende periode in het 
teken van de Gouden Weken. De leraren hebben hier leuke ideeën voor bedacht en zullen u via Social 
Schools op de hoogte houden. 

Op dit moment is de verbouwing van de school in volle gang. Het streven is dat de benedenverdieping 
meteen na de herfstvakan5e klaar is. De lokalen die al klaar zijn zien er prach5g uit. 

Juf Marleen is deze maand nog een paar dagen op school. Op 30 september neemt zij afscheid. 

Met vriendelijke groet, 
Sonja van Gog 

Een nieuwe adjunct directeur 
 
Beste ouder(s) en Verzorger(s), 

Via deze nieuwsbrief stel ik me graag aan u voor. Ik ben Monika van 
Hengel. Ik ben getrouwd met Mark en heb twee dochters, Lisa en Tessa. 
We wonen in Pijnacker. Na 16 jaar in DelI te hebben gewerkt als 
onderwijszorgcoördinator en teamleider op een Cluster-3 School (ZMLK) ga 
ik nu een nieuwe uitdaging aan op de SBO Lauren5usschool. Dit jaar doe ik 
de opleiding tot directeur en neem ik voorlopig de taken van juf Marleen 
over. Ik ben alle doordeweekse dagen op school en hoop alle leerlingen 
snel te leren kennen. Ik heb ontze\end veel zin om aan de slag te gaan en 
ik hoop u binnenkort een keer te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 
Monika van Hengel 



De verbouwing in beeld 

De verbouwing van de begane grond, rechts van de hoofdingang, is in volle gang. Een gedeelte van de 
voormalige aula is reeds omgetoverd in twee splinternieuwe lokalen (foto rechtsonder). De wi\e muren en 
de crèmekleurige vloer in combina5e met lichtblauwe details zorgen voor een moderner uiterlijk en mooie 
lichte lokalen. We kijken uit naar de afronding van de andere lokalen. 



Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Thuis weinig geld en toch meedoen met sport of cultuur? Dat kan! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaald 
de contribu5e of het lesgeld van kinderen (tot en met 17 jaar) waar thuis 5jdelijk of langdurig weinig geld is, 
zodat ook zij mee kunnen doen. Wanneer er schulden zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of 
u als gevolg van de Coronacrisis geldzorgen heeI dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. 

 
Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Dit kan bij ons op school. Meester Robin of juf 
Lideke kunnen u helpen met het indienen van de aanvraag. U mag ze mailen of op dinsdag of vrijdag even 
binnenlopen bij de administra5e. 

Contact 
Meester Robin: rbrant@lauren5usschool.nl 
Juf Lideke: ldetmers@lauren5usschool.nl 

mailto:rbrant@laurentiusschool.nl
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Bibliotheek DOK graFs jeugdabonnement 

Geweldig nieuws, vanaf 1 juli j.l. kunnen alle kinderen tot en met hun 17e jaar gra5s boeken, 5jdschriIen, 
e-books en luisterboeken lenen. Let op: Het abonnement zelf is gra5s maar breng je boeken te laat terug of 
wil je iets reserveren, dan worden daar wel kosten in rekening gebracht. 

Ontdek het zelf 
Van een bezoekje aan DOK krijg je gegarandeerd meer leeshonger. Of je nu van lezen houdt of niet, wij 
maken je enthousiast met onze 5ps en leuke ac5viteiten. Kom langs en ontdek zelf wat DOK zo leuk maakt. 

Schrijf je online in op www.dok.info 

Wil je lid worden? Laat dan ouder(s) of verzorger(s) het online formulier invullen. Kom daarna samen je pas 
ophalen bij de klantenservice van DOK. Kunnen ouder(s) of verzorger(s) niet meekomen? Neem dan een 
ingevuld toestemmingsformulier mee. 

DOK Centrum      DOK Voorhof 

Vesteplein 100, 2611 WG DelI    Duke Ellingtonstraat 203, 2625 GC DelI 
Telefoon: 015.2123450     Telefoon: 015.2611662 
E-mail: info@dok.info     E-mail: voorhof@dok.info 

mailto:info@dok.info
mailto:voorhof@dok.info


Oproep verkeersbrigadiers 

Wij zijn hard op zoek naar klaar-overs om in de ochtend en middag ervoor te zorgen dat de kinderen veilig 
kunnen oversteken. Mocht u ons hierbij kunnen ondersteunen dan horen we dit graag. Voor vragen of om u 
aan te melden kunt u terecht bij juf Deborah of even binnenlopen bij de administra5e. 

Contact 
Juf Deborah: dvdeijk@lauren5usschool.nl

Laurentiusschool SBO 
Griegstraat 2 info@laurentiusschool.nl
2625 AN Delft www.laurentiusschool.nl
015.2570190
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