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AGENDA  

 

 

Herfstvakantie                                 maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober  

Sint Maarten Viering                         vrijdag 8 november  

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

 
NIEUWS 

 
 
Zaterdag 12 oktober is juffrouw Helen jarig. Dinsdag 15 oktober viert juffrouw Marian haar verjaardag en 18 

oktober juffrouw Karin Verleijsdonk. Woensdag 23 oktober is de verjaardag van juffrouw Marjolein. Wij wensen ze 

alle vier een heel fijne verjaardag toe. 

  

VANAVOND INLOOPAVOND 
 

 
 

Vanavond zijn beide locaties open voor ouders, leerlingen, opa's, oma's, kennissen........ Op de Viandenlaan bent 

u van harte welkom van 18.00 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. 
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FAMILIELOOP SINGELLOOP 
 

 
 

Met 454 deelnemers waren wij de grootste school die meeliep met de Familieloop. Om die reden mochten de 

juffen een cheque in ontvangst nemen. Ondanks dat het weer wat tegenzat, hebben de deelnemers enorm 

genoten.  

U kunt u persoonlijke finishfoto's op de volgende manier terugvinden. 

- Gebruik de volgende link: 

https://results.chronotrack.com/event/results/event/event-50000 

- Geef je startnummer in: 

           -Deelnemers met startnummers S1 t/m S200 moeten hier 75001 t/m 75200 voor gebruiken: S1 wordt 

75001, S2 wordt 75002, S173 wordt 75173 enzovoort. 

           -Deelnemers die startnummers S201 t/m S2500 hadden moeten dat nummer gebruiken maar dan zonder 

S er voor: S201 wordt 201, S202 wordt 202, S2357 wordt 2357 

  

EERSTE COMMUNIE 
 

 
 

De leerlingen uit de groepen 4 en 5 die gedoopt zijn, komen in aanmerking om Eerste Communie te doen. Hiertoe 

wordt een informatie-bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst voor de Laurentiuskerk is op donderdag 24 

oktober om 20.00 uur in het parochiesecretariaat, Ginnekenweg 331. 

Na de bijeenkomst kunt u uw communicant aanmelden via de website van de parochie: 

www.parochieheiligefamilie.nl. 

Op de informatie-bijeenkomst krijgt u te horen hoe de voorbereiding van de Eerste Communie er uitziet en wordt 

iets meer verteld over het project dat er gebruikt wordt. 
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OUDERVERENIGING 
 

 
 

De oudervereniging ondersteunt veel activiteiten en zorgt  voor extra's, zodat het nog leuker wordt op school. 

Vandaag ontvangt elke leerling een schrijven mee van de oudervereniging met het verzoek de vrijwillige bijdrage 

van € 20,= per leerling over te maken.   

  

KRENTENBAARD 
In meerdere groepen van de school is bij kinderen krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een 

infectieziekte waarbij een blaasje ontstaat. Behandeling (via huisarts) is noodzakelijk. Kinderen mogen naar 

school daar de incubatietijd reeds verstreken is. Open blaasjes dienen echter afgedekt te worden. Een goede 

handhygiëne wordt gestimuleerd. 

 

  

 
 

FIJNE HERFSTVAKANTIE TEAM KBS LAURENTIUS 

 


