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AGENDA 

Maandag 13 mei    Studiedag alle leerlingen vrij  

Dinsdag 14 mei  Inloopavond Viandenlaan 18.00 uur-19.00 uur Van 

Gaverenlaan 18.00 uur-19.30 uur 

Donderdag 16 mei  Inloopmiddag gr. 3 t/m 8 15.30 uur16.15 uur 

Maandag 20 mei t/m 

Donderdag 23 mei  Avondvierdaagse 

 

 

NIEUWS 

 

 

SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROOT SUCCES – 

LAURENTIUS-JONGENS IN DE FINALE! 
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Veel ouders hadden er hun vakantie voor moeten uitstellen: het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi. 

Op de eerste dinsdag van de meivakantie traden maar liefst twaalf Laurentiusteams aan 

op het JEKA-terrein, keurig gekleed in het splinternieuwe tenue – een cadeautje van de 

oudervereniging. Het toernooi was hierdoor bij voorbaat al een groot succes! 

De sfeer in de teams was zoals gewoonlijk uitstekend, of er nu gewonnen of verloren 

werd. De jongens van Laurentius 2 en 3 bereikten zelfs de kwartfinale, die ze allebei met 

overtuigende cijfers wisten te winnen. 

Op 7 mei mochten beide teams de halve finale spelen: Laurentius 2 verloor helaas van 

De Spindel, maar Laurentius 3 wist de Dirk van Veen met 5-2 te verslaan. 

We mogen dus voor het 7e achtereenvolgende jaar naar de finale in het NAC-stadion! 

Bovendien kregen de jongens na afloop van de wedstrijd de sportiviteitsprijs uitgereikt 

door de wethouder van sport Daan Quaars. 

A.s. vrijdag 10 mei speelt Laurentius 3 de finale tegen De Spindel. Het belooft een 

spannende pot te worden, dus we kunnen de steun van heel veel Laurentius-supporters 

goed gebruiken. 

Kom allemaal naar de B-side in het NAC-stadion om onze mannen aan te moedigen! 

Aanvang 17.30 u. Toegang gratis via het Beatrix-café. 

AVONDVIERDAAGSE-VERGEET U NIET IN TE 

SCHRIJVEN 

 

  

 

Op 20 mei t/m 23 mei 2019 lopen we de avondvierdaagse. 

Vergeet u niet om in te schrijven? Dat kan door de uitgedeelde invulstrookjes met 

bijdrage in een gesloten enveloppe, in te leveren bij de leerkrachten. Dat kan t/m 

morgenochtend.   

Meer informatie over de avondvierdaagse volgt in de volgende info.  

Mocht u de strookjes niet ontvangen hebben dan kunt u deze hier downloaden.  

 

 

https://gallery.mailchimp.com/53b4d3bd96968c7527920b4db/files/9fb337f3-eda6-4dde-a050-0197b6c5e3ef/AVONDVIERDAAGSE_2019.pdf
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LENTEFEEST GROEPEN 1/2 

 

 
 

Inmiddels zijn er weer jonge dieren geboren, zit er weer prachtige bloesem aan de 

bomen en konden we zelfs al een paar keer zonder jas naar buiten. Dan wordt het dus 

weer tijd voor het lentefeest bij de kleuters! Op 17 mei zullen de groepen 1 en 2 daarom 

een ochtend feest vieren.  

Ze verzamelen om 8.30 uur in de eigen klas, waarna ze onder begeleiding van de 

hulpouders op het plein gaan kijken naar de inleiding van het thema. Daarna vertrekt 

iedereen naar het Laurenspark om spelletjes te spelen. Deze spelletjes zijn bedacht door 

de kinderen van onze eigen groepen 8 en ook de uitvoering ligt in hun handen. Ook voor 

de kleuters van de instroomgroep is het feest! Zij zullen een aangepast programma 

volgen. Zo zijn de spelletjes voor deze kinderen op het schoolplein.  

Alle kinderen mogen die dag hun eigen fruit en drinken meenemen en makkelijk zittende 

kleding dragen. Om 12.00 uur eindigen we de ochtend weer op school. Door ervaring in 

voorgaande jaren is bekend dat de ochtend voor 4 jarige kleuters vermoeiend kan zijn. 

Zij mogen 's middags op initiatief van de ouders thuis blijven. Wilt u wel de leerkracht 

informeren? Alle andere kleuters worden 's middags gewoon op school verwacht.  

We hopen natuurlijk op mooi lenteweer, maar als we genoodzaakt zijn om het feest uit te 

stellen, wordt de dag verplaatst naar maandag 27 mei. Daarover berichten wij u dan op 

donderdag de 16e.  

Wij kijken al uit naar deze dag! 
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MEDIAWIJSHEID GOUDEN DRIEHOEK 

LEERLINGEN - OUDERS - SCHOOL 

 

 
 

Kinderen, van baby’s tot tieners, groeien op in een wereld waarin computers, tablets, en 

smartphones vanzelfsprekend zijn. Dit biedt hen belangrijke kansen op het gebied van 

entertainment, educatie, communicatie en culturele ontwikkeling, maar er bestaan ook 

risico’s voor hun welzijn, zoals gameverslaving, online pestgedrag, een vertekend 

zelfbeeld, en slechtere leerprestaties. Om ervoor te zorgen dat kinderen volledig kunnen 

profiteren van de kansen en minder gevoelig zijn voor de risico’s die media met zich 

meebrengen, is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot 

zelfstandige, actieve, en bewuste mediaconsumenten. 

Met de gouden driehoek, ouders - leerlingen - school, kunnen we het gedrag en het 

gebruik van media door kinderen verbeteren en veranderen. KBS Laurentius en de 

oudervereniging hebben de Academie van Media en Maatschappij uitgenodigd om alle 

partijen in de gouden driehoek mee te nemen in dit proces. 

Komende vrijdag, 10 mei 2019, komt de Academie een voorlichting geven aan de 

kinderen van de groepen 5 t/m 8. Uit deze voorlichting komt ook informatie die gebruikt 

gaat worden op de studiedag en ouderavond van maandag 13 mei. 

Er is zelfs een bekende Youtuber (Teun Peters) aanwezig om de kinderen zijn verhaal 

over verantwoord mediagebruik te vertellen. 

Maandag 13 mei 2019 staat de studiedag voor het team ook in het teken van 

mediawijsheid. Het team gaat media ervaren en bekijken hoe media goed ingezet kan 

worden in onze lessen.  

In de avond staat het thema "De Wifi-generatie; door welke bril kijkt u?" voor de ouders 

centraal. Er wordt ingezoomd wat KBS Laurentius wil met mediagebruik.  

De Academie laat ouders tevens ervaren dat wij (iedereen ouder dan 20 jaar) MET media 

leven en juist de kinderen IN de media. Hoe kun je hier thuis mee omgaan? 

Via deze inschrijflink kunt u zich kosteloos aanmelden voor de thema-avond. 

We hopen u allemaal maandagavond 13 mei te ontvangen in de aula van de Van 

Gaverenlaan!  

 

https://www.deleuksteschoolvannederland.nl/nieuws/thema-avond-de-wifi-generatie-door-welke-bril-kijkt-u
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INLOOPAVOND 14 MEI 2019 

 

 
 

 

Op 14 mei zijn beide locaties open voor ouders, leerlingen, opa's, oma's, kennissen......  

Op de Viandenlaan zijn de deuren open van 18.00 uur tot 19.00 uur en op de Van 

Gaverenlaan van 18.00 uur tot 19.30 uur. 

In de klassen kunt u het werk van de leerlingen bekijken. 

VERBETER HET KLIMAAT, BEGIN BIJ KINDEREN! 

 

 
 

Kinderen zijn de beste ambassadeurs om volwassenen aan te zetten tot klimaatbewust 

handelen. Een klimaatbestendige stad, dat gaat over hun toekomst. Daarom organiseert 

de Gemeente Breda samen met Waterschap Brabantse Delta op donderdag 16 mei 2019 

een Kids Klimaat Experience in Futuredome (voormalige koepelgevangenis) Breda met 

topsprekers als André Kuipers, Arjan Postma en Margo Ribberink.  

Wij gaan met alle groepen 7 en 8 naar de Kids Klimaat Experience. Een dag die staat in 

het teken van klimaatverandering en een duurzame omgang met water. Leuk, praktisch 

en vooral leerzaam.  

's Avonds wordt de experience voorgezet voor volwassenen.  Geïnteresseerd? 

Klik hier voor meer informatie.  

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-klimaat-experience-60301827389
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CULTURELE ACTIVITEITEN 

 
 

Dinsdag 21 mei brengt groep 8.3 als laatste van de groepen 8 een bezoek aan het 

Stedelijk Museum Breda. De overige groepen hebben in maart het museum bezocht. Het 

programma heet 'Breda, bekijk 't'. 

Mocht u zelf met uw kinderen ook het Stedelijk Museum willen bezoeken. Zondag 19 mei 

is er een open dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. Toegang is gratis. Meer 

informatie:  

http:///stedelijkmuseumbreda.nl/activiteit/open-dag-zondag-19-mei 

SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen 

uitgedeeld. Schoolfoto.nl heeft ons verzocht u erop te attenderen dat de kortingscode 

5446 van 20% nog geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 27 mei. Daarnaast hebben 

zij nu een extra leuke kortingsactie lopen. Wanneer de code VOORJAAR19 gebruikt 

wordt, krijg je 20% op een fotovergroting en met code CANVAS19 ontvang je 20% 

korting op een canvasdoek. 

 

 

http://stedelijkmuseumbreda.nl/activiteit/open-dag-zondag-19-mei
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KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN 

 

 
 

Het thema voor de maand mei is 'Opkomen voor jezelf'. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


