NIEUWSBRIEF
Jaarinfo 2019-2020

Info ABC….
Campina
Koel en gezond tussendoortje voor uw kind
De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten en te drinken en geeft sinds 1977 subsidie op
schoolmelk producten.
Campina biedt bij ons op school halfvolle melk aan. Voor uw kind is dit een koel, vers en gezond
tussendoortje tijdens de pauze. Indien u kiest voor halvolle melk voor uw kind sluit u rechtstreeks een
abonnement af met Campina op School.
Campina op School proberen?
Neem dan direct bij Campina op School een proefabonnement tegen een speciale prijs.
Kijk voor meer informatie en een proefabonnement op
www.campinaopschool.nl
Communicatie gescheiden ouders
Op de website van de school vindt u ons protocol. Het protocol is ook in te zien op school.
Cultuureducatie
In het kader van cultuureducatie neemt onze school deel aan het "Kunstmenu". Dit kunstmenu is er
op gericht om het kind in zijn basisschoolloopbaan in aanraking te laten komen met tal van
kunstuitingen, zoals muziek, drama, dans, beeldende vorming, geluid en literatuur.
In de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten.
Fotograaf
De school fotograaf komt bij ons op school op vrijdag 27 september 2019.
Gevonden voorwerpen
Op school is een doos aanwezig bij de conciërge waarin we gevonden voorwerpen gedurende een
periode van ongeveer 3 maanden bewaren.

Gymnastiek
De verdeling van het gymnastiekrooster is als volgt:
Aarde
Vlinder
Otter
Zeepaard
Orka
Schildpad
Dolfijn
Walvis
Zon
Ster

maandag, dinsdag, donderdag
maandag, dinsdag, donderdag
dinsdag, donderdag
dinsdag, donderdag
woensdag, vrijdag
dinsdag, donderdag
woensdag, vrijdag
woensdag, vrijdag
maandag, woensdag, vrijdag
maandag, woensdag, vrijdag

De gymles wordt verzorgd door meester Robin.
Wilt u uw kind gymschoenen en kleding meegeven? Ook is douchen na de gymles verplicht! Houdt u
zelf in de gaten dat de gymkleding na de gymles gewassen wordt? Alvast dank voor uw medewerking.
Huiswerk
U krijgt van uw kind of van de groepsleerkracht te horen wanneer uw kind huiswerk meeneemt en
weer in moet leveren. Op de informatie avond van maandag 23 september 2019 zal de leerkracht u
hierover meer vertellen, wanneer dit van toepassing is.
ICT
Op onze school wordt gewerkt met smartboards. De leerlingen kunnen in de klas werken met
computers waarbij de computervaardigheden van de leerlingen wordt gestimuleerd. Daarnaast
gebruiken wij in de klas ipads als ondersteuning in ons onderwijs. De oefeningen (apps) leveren een
goede bijdrage aan onze lesstof en maakt leren voor leerlingen motiverend, stimulerend, uitdagend en
persoonlijk. De ipads vergroten de onderwijsmogelijkheden en daagt de leerkracht uit om ruimte te
geven aan nieuwe leerstijlen.. Afspraken over computergebruik op onze school kunt u nalezen in onze
Afspraken over foto’s en website vindt u ook in de schoolgids. De kinderen werken op school met een
eigen leerlingaccount.
Informatieavond
Wij nodigen u hierbij uit voor de informatie avond op 23 september 2019. De avond begint om 19.15
uur, om 19.00 uur staan de deuren voor u open en staat de koffie klaar!
De avond begint met een gezamenlijke opening. Om 20.00 nodigen de leerkrachten u in de groepen
uit. U gaat naar de groep van uw eigen kind. Om 20.45 uur is de informatieavond afgelopen.
Wij vinden het belangrijk dat u kennismaakt met de leerkracht van uw kind en informatie ontvangt
over dit schooljaar. Zeker nu er belangrijke veranderingen in de school hebben plaatsgevonden.
We vertrouwen er dan ook op dat we één van beide ouders van het kind mogen begroeten. Wanneer
u onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u zich dan afmelden bij de leerkracht van uw kind?
Jaarkalender
Op de informatieavond ontvangt u van ons de jaarkalender met de activiteiten.
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Jaarrooster 2019-2020
Herfstvakantie

21 oktober t/m 26 oktober 2019

Studiedag

6 december 2019

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari 2020

Studiedag

6 februari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

Goede vrijdag/Pasen

10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

studiedag

14 april 2020

Hemelvaart

21 + 22 mei 2020

Pinksteren

30 mei t/m 1 juni 2020

Studiedagen

2 juni 2020

Studiedag

25 juni 2020

Studiedag

17 juli 2020

Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus 2020

Jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds moet
u aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een bijstandsuitkering,
in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm.
Voor Delftse kinderen geldt dat zij zowel een bijdrage van het Cultuurfonds als van het
Jeugdsportfonds kunnen aanvragen in hetzelfde jaar.
Voor een vergoeding in de kosten voor cultuur en sport kunt u nu terecht bij tussenpersonen zoals
bijvoorbeeld een IB-er op school, sporttrainer of hulpverlener. Deze tussenpersonen kunnen een
vergoeding voor het kind aanvragen bij het Jeugdsportfonds (JSF) en Jeugdcultuurfonds (JCF). De
tussenpersoon verzamelt de benodigde gegevens zoals uw inkomensgegevens om voor u een
aanvraag in te kunnen dienen. De vergoeding voor het sporten, muziek- en of dansles ontvangt de
vereniging en/ of de sportclub. Het gaat om een vergoeding van 225 euro en voor cultuur 450 euro.
Jeugdgezondheidszorg
Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. JGZ geeft advies over de verzorging,
gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. En we geven op de juiste momenten vaccinaties
die beschermen tegen ziekten. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu om alledaagse
vragen gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige
cursussen en themabijeenkomsten.

Voor kleine en grote kinderen

Tot de leeftijd van vier jaar komen ouders regelmatig met hun kind naar het consultatiebureau. Als
een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en
ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te
sporen. Er is ook gelegenheid om vragen over de ontwikkeling of opvoeding te stellen.

Gezondheidsonderzoek groep 2-leeftijd

Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en
een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder
meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de
gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan
bekijken we samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Preventie via vaccinatie
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Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties
en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle
prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Gezondheidsonderzoek

Leerlingen rond 10 jaar oud worden uitgenodigd voor een onderzoek en gesprek met de jeugdarts van
de school. Het gesprek gaat onder meer over voeding, puberteit en pesten. U ontvangt in de loop van
het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Opvoedinformatie

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek
gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op onze
website. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan
contact op met:
JGZ
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail:
info@jgzzhw.nl
Website:
www.jgzzhw.nl
De jeugdarts die aan onze school is verbonden is Diana Twerda.
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Telefoon: 088 - 054 99 99 (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur, lokaal tarief)
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl
De kinderboekenkast
De Laurentiusschool heeft een heel leuk boekenkastje in de centrale hal staan waar kinderen een
boek kunnen lenen om thuis te lezen.
Waarom hebben we de kinderboekenkast op school?
Lezen is van groot belang voor de taalontwikkeling van uw kind. Wij doen op school ons best het
lezen van boeken te stimuleren. Lezen is leuk! Er zijn informatieve boeken, leesboeken (verschillende
niveaus), prentenboeken en stripboeken. Voor ieder wat wils!
Hoe werkt het?
Alle kinderen van onze school mogen er één boek uitpakken om mee naar huis te nemen. Ze mogen
de boeken drie weken thuis houden en lekker lezen, bekijken of uit voorgelezen worden. Daarna
zetten ze het boek zelf weer terug in de boekenkast en kunnen ze een ander boek kiezen. We hopen
dat iedereen netjes met de boeken omgaat en ze netjes terug brengt zodat ook anderen ze kunnen
lenen.
Als u ook nog boeken heeft voor in de kinderboekenkast dan willen wij die graag hebben! Het mogen
allerlei boeken zijn waarvan u denkt dat kinderen het leuk vinden om ze te lezen of om te bekijken.
Graag inleveren bij Juf Karin.

Klachtenregeling
Volgens de Wet op het Primair Onderwijs
moeten ouders en leerlingen klachten kunnen
indienen over gedragingen en beslissingen of
het nalaten daarvan van het bevoegd gezag
en het personeel. Naast ouders en leerlingen
kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen,
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die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op
school.
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien
dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
De contactpersoon van de school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en verwijst de klager naar
de juiste persoon of instantie of naar de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis
aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachtencommissie en
begeleidt de klager zo nodig in deze procedure. Ook kan de vertrouwenspersoon indien nodig
verwijzen naar andere instanties.
Contact- en vertrouwenspersoon hebben geheimhoudingsplicht.
Is een klacht ingediend bij het bestuur dan wordt deze afgehandeld door het College van Bestuur.
Na het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie kan de commissie besluiten tot
het terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook kan de commissie besluiten tot een mediation
traject tussen klager en aangeklaagde. Als de klacht door de commissie wordt afgehandeld volgt een
hoorzitting waarbij beide partijen in aanwezigheid van elkaar worden gehoord en volgt een advies
m.b.t. de gegrondheid van de klacht en volgen eventuele aanbevelingen over te treffen maatregelen.
De contactpersoon van de school is:
Sonja van Gog en is bereikbaar op 015-2570190 of svgog@laurentiusschool.nl
De vertrouwenspersoon van de school is:
René van Oostrom
Samantha Verberg
De vertrouwenspersoon van de Laurentius Stichting:
J.M. van Ochten, Ranonkelweg 1, 2651 MX Berkel en Rodenrijs, tel. 010-5113202
Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te vinden op de website van de
stichting (www.laurentiusstichting.nl)
De Landelijke Klachtencommissie hanteert een eigen reglement. Dit is te vinden op
www.onderwijsgeschillen.nl.
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
email: info@onderwijsgeschillen.nl
site: www.onderwijsgeschillen.nl
Laurentiusstichting
De stichting waar onze school toe behoort is de Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs.
De heilige Laurentius van Rome was een diaken, die in het jaar 258 de marteldood is gestorven. Hij is
de patroon van het bisdom Rotterdam. Als diaken had hij de taak de heilige boeken in bewaring te
houden. Daardoor is hij onder andere patroon geworden van mensen met een beroep dat met boeken
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te maken heeft: bibliothecarissen, archivarissen, rechtsgeleerden, boekhouders, maar ook leraren,
scholieren en studenten.
Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt de Laurentius Stichting zich ten doel vanuit
de katholieke grondslag in haar scholen aan in haar werkgebied woonachtige leerplichtige leerlingen
kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en te geven.
De Laurentius Stichting acht het van groot belang dat verweven met haar maatschappelijke taak een
blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden, die gevonden worden in de katholieke traditie en in de
gemeenschap van de katholieke kerk. Op de scholen zelf zijn in dit opzicht het vak
godsdienst/levensbeschouwing alsmede de plaatsing van een aantal religieuze rituelen op de week- en
jaarprogramma’s belangrijke elementen.
De Laurentius Stichting streeft er naar om bij de beleidskeuzes de aspecten van
gemeenschapsvorming en onderlinge solidariteit bewust te betrekken. Door middel van dit streven wil
de Laurentius Stichting een bijdrage leveren aan een aangename, onderling veilige en opbouwende leefen werkomgeving voor zowel haar doelgroep als haar medewerkers.
Vanuit de vijf kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen, openheid en eigenheid wordt
gewerkt aan de pedagogische opdracht de leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden, waarin ze
zelfstandig kritisch leren denken en keuzes maken. Zo draagt ons onderwijs bij aan de menselijke
ontwikkeling van leerlingen, medewerkers en ouders in de lokale en brede maatschappelijke context
waar de scholen zich in bevinden.
Onder het bevoegd gezag van de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor primair onderwijs,
één school voor praktijkonderwijs en één internationale school. Het aantal leerlingen van de bij de
stichting aangesloten scholen is ruim 7500 en er werken zo’n 650 medewerkers. Er zijn zes
peuterspeelzalen bij de stichting aangesloten.
De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in handen van het College van Bestuur, bestaande uit
twee leden waarvan de voorzitter, mw. Dr.S.P. Schenning eindverantwoordelijk is.
Ondersteuning vindt plaats door stafmedewerkers op het gebied van identiteit, personeel, huisvesting,
ICT, facilitair en onderwijs. De Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden, oefent het toezicht uit op
de organisatie.
Adresgegevens:
Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs
Postbus 649
2600 AP Delft
Bezoekadres: Burgemeestersrand 59
2625 NV Delft
tel. 015-2511440
email: secretariaat@laurentiusstichting.nl
site: www.laurentiusstichting.nl
Luizencontrole
Na iedere vakantie organiseert de ouderraad een luizencontrole op school. Ook dit schooljaar
verzorgen zij deze controles. Alle hulp is welkom. Wij zoeken voor de controle ouders die willen
helpen. U kunt zich opgeven bij de administratie.
Medezeggenschap
Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen een medezeggenschapsraad
verbonden. Deze raad bestaat uit 6 leden, waarvan de helft bestaat uit ouders en de andere helft uit
personeel, rechtstreeks gekozen uit de ouders en het personeel volgens het MR-reglement voor een
zittingsduur van drie jaar.
De MR heeft als geheel op een aantal punten instemmingsrecht en adviesrecht als het gaat om
school-organisatorische zaken, die gevolgen hebben voor leerlingen en leerkrachten. Ook de beide
geledingen hebben soms apart instemming of advies te verlenen. Het gaat dan o.a. over de
schoolbegroting, het schoolplan, het jaarverslag, de schoolgids, het veiligheidsplan,
beleidswijzigingen, aanstelling of ontslag schoolleiding, verbouwingen, schooltijden en de hoogte van
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de ouderbijdrage. De directeur, die geen deel uitmaakt van de medezeggenschapsraad, is de door
het bestuur gemandateerde gesprekspartner van de medezeggenschapsraad.
De samenstelling van de MR in 2019-2020 is als volgt:
Oudergeleding:
Lid:
Sander Bühling
Sanne Hogervorst
vacature
Personeelsgeleding:
Lid:
Marja van Vliet
Lid:
Tim Rittershaus
Lid:
Deborah van der Eijk
Voor de oudergeleding zoeken wij nog 1 ouder. Indien u interesse heeft kunt u dit doorgeven aan
Sonja van Gog.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Elke school is tevens vertegenwoordigd in de GMR met een lid (oudergeleding of personeelsgeleding),
dat stemgerechtigd is. Een lid heeft zitting voor drie jaar. Ook in de GMR bestaat instemmingsrecht en
adviesrecht voor de gehele raad en in sommige gevallen voor de geledingen apart. In de GMR
worden zaken besproken die voor alle scholen van de stichting van belang en dus school overstijgend
van toepassing zijn, o.a. meerjarenbestuursformatieplan, begroting en jaarrekening van de stichting,
klachtenregeling, toelating en verwijdering van leerlingen, vakantieregeling. Het College van Bestuur
is de gesprekspartner van de GMR.
Het secretariaat van de GMR is bereikbaar op gmr@laurentiusstichting.nl
Het medezeggenschapsstatuut
Het medezeggenschapsstatuut dat voor de gehele stichting geldt voor een periode van steeds twee
jaar regelt de wijze waarop de medezeggenschap is ingericht, hoe de informatievoorziening van
bevoegd gezag naar GMR/MR verloopt, hoe de communicatie binnen de organisatie verloopt en hoe
de GMR en de MR gefaciliteerd wordt.
GMR- en MR-reglement en medezeggenschapsstatuut zijn ter inzage op school en te vinden op de
website van de stichting (www.laurentiusstichting.nl)

Natuur- en milieu educatie
In dit kader neemt onze school deel aan activiteiten van Natuur- en Milieucentrum "De Papaver". De
activiteiten bestaan uit lessen, excursies en leskisten. Via de nieuwsbrieven zult u op de hoogte
gehouden worden van de tijdstippen waarop er in de groepen aandacht wordt geschonken aan deze
projecten.
Nieuwsbrieven
Op de volgende data zal uw kind een nieuwsbrief mee naar huis nemen. De nieuwsbrieven worden
ook op de site gepubliceerd.
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Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

27
18
29
20
24
21
20
24
29
26
10

september 2019
oktober 2019
november 2019
december 2019
januari 2020
februari 2020
maart 2020
april 2020
mei 2020
juni 2020
juli 2020

Ouderraad
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een fijne schoolomgeving voor uw kind? Wilt u praktische zaken
organiseren en op die manier betrokken zijn bij de school? Meldt u dan aan voor de ouderraad. De
ouderraad kan uw hulp goed gebruiken! U kunt u opgeven bij de juf of meester van uw kind.
Pauzes en eten
Onze leerlingen hebben van 10.15 tot 10.30 of van 10.30 tot 10.45 pauze. De middagpauze is van
12.00-12.30 of van 12.30 tot 13.00. De groep Aarde heeft pauze van 12.00 tot 12.30 en speelt buiten
op de patio. Rondom deze pauzes is er gelegenheid om een hapje te eten.
Wilt u ervoor zorgen dat u kind voldoende boterhammen meeneemt voor deze pauze. Voor de ‘kleine’
pauze vragen wij u om u kind een gezond tussendoortje mee te geven. Op woensdag en donderdag
zijn er fruitdagen, op deze dagen eten we alleen fruit in de kleine pauze. Frisdrank, energy drink of
snoep is NIET TOEGESTAAN.
Personele bezetting
Groepen

Leerkracht

Aarde

Juf Jennifer, juf Nathalie

Vuur Vlinder

Juf Michalina, juf Lisette

Water Otter

Juf Bionda, juf Raïa, juf Adriënne

Water Zeepaard

Juf Sandra, juf Deborah

Water Orka

Juf Samantha, meester Corné

Water Schildpad

Meester Tim

Water Dolfijn

Juf Jolijn, meester Jeroen

Water Walvis

Meester René, juf Marja

Lucht Zon

Juf Daniëlle, juf Marleen

Lucht Ster

Meester Ton, juf Marja

Ondersteuning
Juf Karin
Juf Eveline
Juf Nathalie
Meester Corné
Gym

Meester Robin

Logopedie

Juf Tamara, Juf Els

SMW

Meester Menno

ICT

Meester Corné, meester Gerard

Ortho/psycho

Juf Fatima, meester Tom

Onderbouw coördinator/ IB

Juf Sandra
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Bovenbouw coördinator/IB

vacature

Zorgcoördinator

Juf Myra

Administratie
Conciërge

Juf Patricia, vacature
Meester Lex, meester Hugo, meester
Gerard

Adjunct directeur
Directie

Juf Marleen
Juf Sonja

Schoolkostenregeling 2019-2020
Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u
een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De tegemoetkoming
loopt vanaf dit jaar via de Delftpas. De Delftpas is geldig van 01-09-2019 tot 01-03-2020 en kan na
deze datum niet meer worden verzilverd.
De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.510,per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen
krijgen dan ieder een gratis Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas
bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij deelnemende
winkels schoolspullen aanschaffen.
Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten kijk op
www.delftpas.nl.
Informeer op de school hoe de betaling van de ouderbijdrage met een Delftpas op school werkt.
Schoolmaatschappelijk werk
Onze school heeft een eigen schoolmaatschappelijk werker, Menno van Geldorp. Mester Menno is
aanwezig op maandag en bereikbaar via de administratie van de school.
Schooltijden
Vanaf 8.30 uur is er toezicht aanwezig op het plein. Om 8.40 uur gaat de bel en om 8.45 uur
beginnen we met de lessen. We verwachten de kinderen op tijd op school zodat de lessen, waaronder
de niveaugroepen rekenen, direct om 8.45 uur kunnen starten.
Stagiaires
Op onze school geven wij stagiaires de kans praktijkervaring op te doen. Activiteiten die zij uitvoeren
vallen onder verantwoording van de school. Wij hebben stagiaires vanuit de PABO ( leerkracht),
onderwijsassistent, pedagogiek, gymstagiaire en vanuit de kunstzinnige therapie.
Sportstimulering
Als school weken wij samen met de buurtsportcoach en met special heroes. De gymleerkracht
coordineert alle sportnderdelen binnen de school.
Te laat of ziek
Wanneer uw kind te laat is, dan haalt het een briefje bij de conciërge of administratie. Wanneer dit
herhaaldelijk voorkomt, zal de leerkracht u hierop aanspreken. Wanneer er daarna geen verbetering
zichtbaar is, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim.
Wilt u tijdig afbellen, graag voor 8.30 uur, als uw kind ziek is? Vanaf 8.00 uur is er een conciërge (of
een medewerker) aanwezig om uw telefoontje aan te nemen.
Telefoonnummer: 015 – 25 70 190
Toelating, schorsing en verwijderen van leerlingen
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Om voor toelating in aanmerking te komen dienen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier
volledig in te vullen. Daarnaast heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband nodig om op onze school toegelaten te worden. In bijzondere gevallen
kunnen leerlingen tijdelijk op de school als gast leerling verblijven.
Als ouders met een leerling voor toelating bij de school komen als gevolg van onvrede met hun
huidige school wordt er in alle gevallen contact gelegd met die school en navraag gedaan over de
situatie.
Zit de leerling op onze school dan gelden de school- en huisregels, waar de leerling zich aan moet
houden. Bij herhaald wangedrag kan het voorkomen dat de school na overleg met het College van
Bestuur het voornemen heeft over te gaan tot schorsing en/of verwijdering. Dit kan alleen na overleg
met de ouders en de leerkracht van betrokken leerling. Het College van Bestuur neemt op voordracht
van de directie een besluit de leerling voor een bepaalde tijd (ten hoogste een week) te schorsen. De
school blijft gedurende de schorsingsperiode verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling. Na
de periode van schorsing wordt de leerling weer toegelaten in de groep en worden duidelijke
afspraken ter verbetering tussen school, ouders en leerling gemaakt.
Soms doet er zich een situatie voor waarbij een leerling onevenredig veel aan begeleiding en aandacht
vraagt, dat mogelijk ten koste gaat van de overige leerlingen. Verwijdering kan dan overwogen
worden. Situaties als een vertrouwensbreuk tussen ouders en school of de twijfel of de leerling wel
geschikt is voor het speciaal basisonderwijs kunnen eveneens aanleiding zijn voor de directie van de
school het bestuur te adviseren tot verwijdering van de leerling.
Verwijdering is gebonden aan wettelijke voorschriften: ouders moeten zijn gehoord, door de school
moet aantoonbaar gezocht worden naar een andere school en ouders kunnen bezwaar aantekenen
tegen het besluit van het College van bestuur.
Een exemplaar van de notitie Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen ligt er inzage op
school en is te vinden op de website van de stichting (www.laurentiusstichting.nl).
Verkeersbrigade
De verkeersbrigade bestaat uit ouders en kinderen die een cursus hebben gevolgd om hulp te bieden
bij het oversteken. We zoeken nog ouders, die hierbij willen helpen. Opgeven bij de
administratie.
Verkeersregels Griegstraat
!!!Voor de school geldt een stop- en parkeerverbod!!!
Uw kind mag dus niet in- of uitstappen voor de school. U kunt parkeren op de parkeerplaats achter de
apotheek en van daaruit naar school lopen. De politie zal streng controleren of u zich aan deze
verkeersregels houdt en zal u ook beboeten als u dat niet doet.
We steken over bij het zebrapad. Voor en na school staan er klaar-overs om de kinderen veilig te
laten oversteken.
Verkeersweken
Ook dit jaar gaan de kinderen weer oefenen tijdens de verkeerslessen. Dit schooljaar doen we dat in
de vorm van verkeersweken. We vinden het erg belangrijk om kinderen goed voor te bereiden op
verkeerssituaties op straat, we hopen dat uiteindelijk ieder kind veilig aan het verkeer kan deelnemen!
Om de verkeersweken goed te laten verlopen vragen we ook dit jaar weer om uw hulp. Wilt u
ondersteunen geeft u dit dan aan bij de groepsleerkracht van uw kind. Wij zijn erg blij met uw hulp en
ondersteuning! U hoort via de nieuwsbrieven wanneer de verkeersweken plaatsvinden en welke hulp
we nog nodig hebben.
Verlof
Wanneer u verlof aanvraagt voor uw kind, kunt u hiervoor een formulier vragen bij de administratie.
Hierop kunt u aangeven op welke dag(en) u verlof vraagt en de reden daarvoor toelichten. Wij zullen
ons bij het toekennen of afwijzen van verlof altijd baseren op de wettelijke eisen en richtlijnen.
Op de achterkant van het aanvraagformulier vindt u de regeling voor verlof.
Vertrouwenspersonen
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Het kan voorkomen dat u of uw kind iemand in vertrouwen wil nemen om een probleem of een gevoel
te bespreken. Ook kan op initiatief van de leerkracht een kind daar naar verwezen worden. Op school
is de vertrouwenspersoon meester René van Oostrom en juf Samantha. De vertrouwenspersonen
zullen alleen met goedkeuring van betrokkenen zaken naar buiten brengen.
Vervoer
Voor vragen over het vervoer kunt u terecht bij de intern begeleider van uw kind of bij de
schoolmaatschappelijk werker, Menno van Geldorp of bij de zorgcoordinator juf Myra Massar.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op school worden extra activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerst en projecten. De kosten
van deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt
37,50 euro. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op Rabobank rekening
NL80RABO0154142867 t.n.v. de ouderraad Laurentiusschool onder vermelding van:
de voor-en achternaam van uw kind
de groep waarin uw kind zit.
ouderbijdrage 2019-2020.
Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
Zwemmen
Maandag 9 september starten de zwemlessen. Alle kinderen uit de WATER groepen krijgen zwemles.
De zwemlessen zijn op maandag.
De kijkdagen en de dagen dat de kinderen met kleding zwemmen worden opgenomen in de
nieuwsbrief.
Tijdens het zwemmen moeten de kinderen een zwembroek dragen ruim boven de knie. Een
lange zwembroek over de knieën is niet toegestaan. Kinderen met epilepsie zijn verplicht om een
badmus te dragen.
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