
        KBS Laurentius Nieuws 

  NUMMER 11 
 

 

 

 

 

AGENDA  

Sint Maarten Viering                         vrijdag 8 november  

Oudergesprekken gr. 3 t/m 8            donderdag 21 november & dinsdag 26 november     

Sinterklaasviering                            donderdag 5 december 

Studiedag alle leerlingen vrij             vrijdag 6 december   

Kerstviering                                     donderdag 19 december                     

 
NIEUWS 

 

 

Maandag 11 november is juffrouw Linda jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag 

toe. 

  

  

VRIJDAG 8 NOVEMBER SINT- MAARTEN OPTOCHT  

 

 

"Licht maken waar het donker is, warmte geven waar het koud is”. Het is bijna zover, 

deze vrijdag, 8 november is het St. Maartenfeest. Een geweldige traditie om met alle 

kinderen van onze school die prachtige lampionnenoptocht te lopen door onze eigen 

wijk.       
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We verzamelen om 18.15 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van 

Gaverenlaan. Dan vertrekt de verlichte stoet om 18.30 uur naar de Laurentiuskerk. Daar 

vindt de Sint Maarten viering plaats waar ook dit jaar extra aandacht wordt geschonken 

aan de Voedselbank. Zoals beschreven in de vorige Nieuwsbrief vindt er een inzamelactie 

plaats. Zowel in de klas als in de kerk kunt u een product doneren aan de Voedselbank. 

Deelname aan de stoet valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders . Alle kinderen 

dienen dan ook begeleid te worden door een volwassene. Vanwege de veiligheid van u en 

de kinderen vragen wij u vriendelijk in de verlichte stoet geen gaten te laten vallen en 

dus goed aan te sluiten. Laat de kinderen altijd aan de binnenkant van de tocht lopen! 

Ook zullen ter plekke een aantal ouders gevraagd worden om een veiligheidshesje of een 

grote lantaarn te dragen. Daarnaast zijn er verkeersbegeleiders, zij zorgen voor een 

veilige verkeerssituatie op de kruispunten die we onderweg passeren. Om alle 

kruispunten te bemannen en de tocht veilig te laten verlopen zijn er nog hulpouders 

nodig. U hoeft niet in het bezit te zijn van een brigadiercertificaat! Als de tocht voorbij is 

gekomen kunt U zelf aansluiten en meegenieten van de viering in de Laurentiuskerk.   

Opgeven kan via oudervereniging@kbs-laurentius.nl. 

Bij erg slecht weer vindt u de laatste informatie vrijdagmiddag na 15.30 uur op onze site. 

 

  

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN 

 

 
 

Het thema voor de maand november is 'Aardig doen' . 

  

mailto:oudervereniging@kbs-laurentius.nl
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GEVONDEN VOORWERPEN 

 
 

Vriendelijk verzoek om op beide locaties een blik te werpen op de gevonden voorwerpen. 

Bent u een jas, tas, schoen, bekeer….van uw zoon of dochter kwijt dan loont het zeker 

de moeite even te kijken. 


