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AGENDA 

Vrijdag 17 mei Zomerfeest gr. ½ 

 

Dinsdag 11 juni & donderdag 13 juni  Oudergesprekken gr. 1/2 

 

Vrijdag 14 juni Sportdag gr. 5 t/m 8 

 

Maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei Avondvierdaagse   

    

 

NIEUWS 

 

 

Woensdag 22 mei is juffrouw Iris jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag toe. 

SPORTIEFSTE PLOEG WINT 

SCHOOLVOETBALFINALE! 

 

 
 

Het zal nog niet vaak zijn voorgekomen, dat een voetbalteam uitgeroepen werd tot 

sportiefste ploeg van een toernooi en vervolgens ook nog het kampioenschap weet te 

behalen. 

Onze Laurentius 3-mannen hebben dat echter afgelopen vrijdag voor elkaar gekregen! 
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In een zonnig NAC-stadion moesten onze jongens aantreden tegen De Spindel 2 uit 

Bavel. 

Luid aangemoedigd door schoolgenoten, ouders en leerkrachten trokken de mannen 

meteen ten aanval en lieten duidelijk zien, wie de besten waren.  

Rustig en zelfverzekerd combinerend werd steeds het doel van de tegenstander gezocht, 

wat voor rust resulteerde in een 2-0 voorsprong. Anders dan Ajax gaf Laurentius 3 de 

voorsprong niet meer uit handen, maar scoorde na rust zelfs nóg twee keer. 

De 4-0 eindstand veroorzaakte een geweldig Laurentiusfeestje, zowel op het veld als op 

de B-side-tribune. 

Onder luid applaus kregen onze jongens de bekers en medailles uitgereikt door de 

Bredase wethouder van sport, Daan Quaars (leuke bijkomstigheid: zoon Job zat in het 

winnende team). 

Deze “voetbalhelden” hebben onze school blij en trots gemaakt: 

Stijn van Gorsel, Ruben Heestermans, Ties Teulings, Ties Weerstra, Boaz van Pruijssen, 

Job Quaars, Sil Spruit, Thom Kouwenhoven (allen uit groep 7.3) en Tijl Roosen (uit groep 

8.2). 

Knap gedaan, mannen! 

SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

 
 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de formatie voor het volgend schooljaar. Wij 

kunnen u nu alvast mededelen dat de groepen 3 t/m 8 in dezelfde groepssamenstelling 

zullen doorstromen.  

VERKEERSWEEK GROEPEN 1 T/M 3 

 

 
 

Met de groepen 1 t/m 3 gaan we de komende week werken rondom het thema verkeer, 

er komen stoplichten en verkeersborden op het plein! En we hebben het natuurlijk ook 

over de regels en veiligheid in het verkeer! 
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AVONDVIERDAAGSE 

 

 
 

De avondvierdaagse gaat weer bijna van start. Onze school loopt ook dit jaar met heel 

veel deelnemers mee! We starten ook dit jaar vanaf het schoolplein van het 

hoofdgebouw aan de van Gaverenlaan. 

Hierbij geven we u de laatste informatie over de avondvierdaagse:  

 Stempelkaarten kunnen vanaf 17.55 worden opgehaald aan de ramen van 

het hoofgebouw aan de van Gaverenlaan. 

 De 10 km vertrekt om 18.00 uur. 

 Bij de 5 km kunnen de deelnemers starten tussen 18.15 en 18.30 uur.   

 Na 18.30 uur is starten niet meer mogelijk.  

 De stempelkaarten houden leerlingen gedurende de Avondvierdaagse bij zich. 

Elke dag laten de deelnemers hun kaart voor vertrek afstempelen tussen 18.00 en 

18.15 uur. 

 Vergeten in te schrijven? Maandag bestaat de mogelijkheid om op school in te 

schrijven. Na-inschrijvingen kosten € 4,50. Alleen gepast betalen! 

 Alle kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene. De school draagt 

geen verantwoordelijkheid over de kinderen, die blijft bij u als ouder!  

 Denkt u eraan de kinderen een flesje drinken mee te geven?  

 Namens de oudervereniging zullen wij de kinderen tijdens het lopen op een snack 

trakteren. Ook de hoofdorganisatie deelt soms snoep o.i.d. uit.  

 De traktaties die onderweg worden uitgedeeld zijn alleen voor de kinderen die 

zich VIA SCHOOL ingeschreven hebben.  

 Wilt u uw kinderen er a.u.b. op wijzen dat snoeppapiertjes, lege flesjes en andere 

rommel niet zomaar weggegooid mag worden, maar in de prullenbak moet.   

 Wilt u een routebeschrijving meenemen tijdens het lopen? U kunt deze ophalen bij 

de organisatie in het buurthuis aan de Viandenlaan. 

 Controle op teken! Als u in de natuur bent geweest is het belangrijk om uw huid 

en kleding en die van uw kinderen te controleren op teken. Kijk vooral op plekken 

waar de huid dun of warm en vochtig is, zoals in liezen, knieholten, oksels en op 

de buik. Bij kinderen worden de teken vaak op het hoofd, in de hals, achter de 

oren en bij de haargrens gevonden. Om een tekenbeet te voorkomen kunt u het 

beste hetâ€¯contact vermijden met struikgewas en hoog gras door op de paden 

te blijven en bedekkende kleding te dragen.  

 Indien u een hond mee wilt nemen tijdens het lopen, wilt u deze dan altijd aan de 

lijn houden. Houdt u er rekening mee dat er veel kinderen zijn die een hond best 

een beetje eng vinden!   
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 De oudervereniging is bereikbaar voor avondvierdaagse vragen op 

telefoonnummer 06-21558851. 

De oudervereniging wenst iedereen een leuke en zonnige avondvierdaagse! 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

 

 
 

Zondag 19 mei om 11.00 uur vindt in de Laurentiuskerk de Eerste Heilige 

Communieviering plaats. Het thema is: 'Smaak aan jouw leven' met het verhaal over een 

koning die geschenken krijgt van zijn drie dochters waarbij het minst kostbare geschenk 

achteraf het meest waardevol blijkt te zijn.  

Bij deze viering staan de communicanten centraal. Iedereen is van harte uitgenodigd 

deze viering bij te wonen.  

VERKIEZINGEN MR 

 

 
 

Vanaf vandaag kunt u uw stem uitbrengen op één van de kandidaten voor de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

 

De kandidaten zijn: 

Ronald van Nordennen 

Elsbeth Taminiau 

Sanne van de Laarschot 

Suzanne Kranse 
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Alle gezinsoudsten hebben deze week een schrijven van de medezeggenschapsraad 

meegekregen met persoonlijke inloggegevens om per gezin éénmalig een stem uit te 

kunnen brengen. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u via mr@kbs-

laurentius.nl de inloggegevens, met vermelding van naam en groepsnummer van het 

oudste kind, opnieuw opvragen. De online verkiezingssite zal sluiten op 27 mei om 23.59 

uur. Op 28 mei 2019 zal middels een informatiebericht bekend gemaakt worden welke 

kandidaat plaats gaat nemen in de medezeggenschapsraad van KBS Laurentius. We 

wensen alle kandidaten veel succes! 

CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

 
 

Gisteren hebben de groepen zes een start gemaakt met het project 'Kunstenaar in de 

klas: theater'. In uiteenlopende opdrachten spelen de kinderen met hun verbeelding en 

fantasie. Het project bestaat uit een zestal workshops en als afsluiting volgt een 

presentatie en ook nog een bezoek aan het Chassé theater waar ze een rondleiding 

zullen krijgen.  

MEDIAWIJSHEID 

 

 
De afgelopen dagen stonden op onze school in het teken van mediawijsheid.  
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Vrijdag zijn we begonnen met een voorlichting voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 

8. De kinderen hebben ervaren hoe het is om om te gaan met vervelende reacties op de 

sociale platformen. Youtuber Teun Peters heeft de kinderen gevraagd mee te denken hoe 

hij moet reageren op haatreacties op zijn filmpjes. 

De kinderen hebben geleerd de EREcode te volgen; negEREn, rapportEREn, blokkEREn, 

verwijdEREn en reagEREn/confrontEREn   

 

Afgelopen maandagavond is de thema-avond "De Wifi-generatie: door welke bril kijkt u?" 

druk bezocht door ouders en leerkrachten. In deze interactieve bijeenkomst zijn er veel 

verhalen gedeeld over het gebruik van media en hoe we daar als ouders mee om moeten 

gaan. Hoe kun je YouTube beïnvloeden, zodat kinderen bepaalde filmpjes niet meer 

kunnen zien? Op welke manier kun je praten met kinderen over de inhoud van bepaalde 

video's? Kant en klare antwoorden zijn er niet gegeven, wel veel stof tot nadenken.  

Op de volgende sites kunt u meer informatie vinden: meldknop.nl en mediaopvoeding.nl. 

Tevens kunt u via de site https://padlet.com/bkonderwijsadvies/Ouderavond tips geven 

aan de school over dit onderwerp. Hoe kan de school volgens ouders de samenwerking 

op dit gebied optimaliseren? 

  

Ook de school heeft tijdens de studiedag het thema mediawijsheid besproken. Er zijn 

middels het Nationaal Media Paspoort lesontwerpen gemaakt die wij gaan uitvoeren in de 

klas. Deze lessen bestaan ook uit opdrachten die thuis samen met ouders uitgevoerd 

moeten worden. Op deze manier proberen we de gouden driehoek leerlingen - ouders - 

school met elkaar te verbinden om samen het gedrag en het gebruik van media door 

kinderen te verbeteren en te veranderen.   

BEN JIJ DE NIEUWE MEDEWERKSTER 

SCHOONMAAK DIE WIJ ZOEKEN OP DEZE 

SCHOOL? 

 

 
 

Op zoek naar een leuke bijbaan voor in de middaguren?  

Dan hebben wij de perfecte job voor jou. Werktijden vanaf 15.15 uur tot 18.00 uur. Op  

http://meldknop.nl/
http://mediaopvoeding.nl/
https://padlet.com/bkonderwijsadvies/Ouderavond
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woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

Bel voor meer info: 06-28829548 of stuur een mail naar roufscleaning@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


