
  

 

 

Laurentius Nieuws 

11 september 2020 

 

Zaterdag 12 september is meneer Bas jarig. Wij wensen hem een heel fijne verjaardag toe. 

 

BESLISBOOM NEUSVERKOUDEN KINDEREN TOELATEN OP KINDEROPVANG/SCHOOL 

 

Op de site vindt u onder het kopje nieuws de beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en één voor 

kinderen van 7 t/m 12 jaar. Middels deze boom kunt u zien of u zoon/dochter wel of niet naar school 

kan komen.  

 

AANMELDEN OVERBLIJF ELK NIEUW SCHOOLJAAR 

 

Elk schooljaar moeten de leerlingen opnieuw aangemeld worden voor de overblijf. U kunt dat doen via 

de app of via kober.flexkids.nl. Bent u uw wachtwoord vergeten dan kunt u eenvoudig een nieuw 

wachtwoord aanvragen door op de link ‘wachtwoord aanvragen’ te klikken. 

Mocht u nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de overblijfvoorziening dan kunt u een 

wachtwoord aanvragen kober.flexkids.nl/aanvraag. 

 

SINGELLOOP 2020 

 
 

Op zondag 4 oktober zou normaal gesproken de 35e editie van de Amgen Singelloop Breda 

plaatsvinden. Dit jaar gaat de Singelloop er echter iets anders uit zien. 

Het thema van dit jaar is ‘Niet massaal samen, maar samen massaal!’  

   

All around the world 

De Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken loop je zelf vanuit jouw eigen woon- of verblijfplaats. 



Vanuit de achterdeur van je huis, met je gezin,  familie of vrienden, in de stad, het dorp of het bos. 

Maakt niet uit, zolang je maar meedoet! Je doet het helemaal zelf en je bepaalt zelf de start en 

finishlijn. Dus zoek een mooi rondje uit en loop het op zondag 4 oktober bijvoorbeeld zelf, met een 

ouder, een vriendje/vriendinnetje of je broer/zus.  

 

Startnummer met jouw eigen naam 

Speciaal voor deze unieke editie is een bijzonder ontwerp gemaakt van het startnummer. Een absolute 

must-have en een bewaar exemplaar. Dit startnummer draag je op 4 oktober natuurlijk trots op je 

loopshirt en daarmee ben je herkenbaar voor alle andere Singellopers! 

Jouw unieke medaille 

 

Speciaal voor de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken is er weer een toffe medaille ontworpen. 

Deze medaille krijg je dit jaar samen met het startnummer voor de start van de Bredase Singelloop op 

4 oktober. 

Schrijf je nu in! 

Het is niet het grootse en gezamenlijke wat we gewend zijn, maar wat zou het toch mooi zijn als er 

veel kinderen (en ouders) van KBS Laurentius op zondag 4 oktober op deze manier actief bezig 

zijn. ‘Niet massaal samen, maar samen massaal!’  

 

Alles duidelijk? Waar wacht je nog op?  

Schrijf je nu in en zorg dat je bij deze unieke editie bent! Singelloop je mee?!  

Inschrijven kan tot en met 14 september en de kosten zijn 3 euro per inschrijving. 

 

Inschrijven 

Je mailt de volgende gegevens naar jacobs@kbs-laurentius.nl: 

- Aantal startnummers 

- Voor- en achternaam van alle deelnemers 

- Groep + leerkracht(en) 

 

Het inschrijfgeld is 3 euro per startnummer en dat maak je over op: 

Rekeningnummer: NL26INGB0656663847 t.n.v. St. Katholiek Onderwijs Ginneken. Vermeld daarbij 

duidelijk de naam, groep en Singelloop. 

Pas na betaling is de inschrijving definitief. 

Voor kinderen of ouders die mee willen doen aan de 5km, 10km of halve marathon verwijzen we jullie 

naar de site van de Bredase Singelloop: https://bredasesingelloop.nl/ 
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