Nieuwsbrief 16 april 2018
Onze agenda.
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april t/m 13 mei

- Cito eindtoets groep 8
- Schoolreisje groep 1 t/m 8
- Sportdag groep 1 t/m 8
- Meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
In deze Nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over het schoolreisje, de studiedag, de sponsorloop en
het incasseren van de ouderbijdrage.
De volgende Nieuwsbrief zal op 14 mei verschijnen.
Studiedag van 30 maart
Vrijdag 30 maart hebben we een studiedag gehad die in het teken van het vernieuwen van onze onderwijsvisie
stond. De vraag die we ons zelf hebben gesteld is, of de manier van werken op De Laak nog wel genoeg
aansluit bij waar de kinderen het meest baat bij hebben. De resultaten geven ons geen aanleiding daartoe,
maar het is meer de organisatiestructuur die ons doet beseffen dat we op dit moment niet goed genoeg
aansluiten bij de(leer)wensen van de kinderen die in de hedendaagse maatschappij opgroeien.
Dat betekent overigens niet dat we alles gelijk om willen gooien, sterker nog we gaan op een procesmatige
manier bekijken wat bij de leerlingen, ouders en leerkrachten van De Laak past. Wij houden u op de hoogte via
de Nieuwsbrief en naar alle waarschijnlijkheid willen we een Klankbordgroep met ouders oprichten, die samen
met ons nadenken over het (toekomstige) beleid van De Laak. Dus als u dit iets lijkt, meldt u aan bij Bas
Collignon.
Incasseren ouderbijdrage
De ouderbijdrage, 30 euro per kind, wordt in week 18 ( de week van 1 mei) weer geïncasseerd. Zorgt u ervoor
dat er voldoende saldo op uw rekening staat, zodat de incassering goed kan verlopen.
Volleybal
In maart hebben de groepen 3-4 en 4-5 deelgenomen aan een aantal volleybalclinics, georganiseerd door
Actief Maas en Waal. Tijdens het scholentoernooi op zaterdag 24 maart waren 2 teams van De Laak aanwezig.
Met volle overgave en gebruik makend van de verworven technieken speelden ze de wedstrijden tegen
e
e
de andere teams. Uiteindelijk moesten ze het tegen elkaar opnemen voor een 7 en 8 plaats.
Calle, Fedde, Zoë, Romany, Veerle, Vinn, Anouk, Nille, Harm en Fay: super gedaan! Ook een woord van dank
aan
de ouders, die de teams hebben begeleid en aangemoedigd.
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Sponsorloop in Wamel door de kinderen op De Laak.
Op woensdag 4 april mochten Theo Sijbers, de voorzitter van
de stichting Kerala en Ik op De Laak een cheque in ontvangst
nemen goed voor het bedrag van € 1944,60 Geweldig.
Theo en ik zijn 14 dagen geleden op De Laak geweest om de
kinderen te vertellen over India, de stichting Kerala en m.n.
over de kinderen in het Körverhome. De kinderen op De Laak
hebben ontzettend hun best gedaan en het resultaat is dan
ook bijzonder. Fijn, dat u hen heeft willen sponsoren.
Heel veel dank namens Sister Shalet, onze contactpersoon in
het Körverhome.
Op het moment dat duidelijk is waar het aan besteed is, laten
we dat aan de kinderen weten.
Hartelijke groet, Henny Korenromp

MR
Dinsdag 3 april heeft de MR met Bas om de tafel gezeten om enkele punten te bespreken.
De formatie is aan de orde geweest, maar ook de vernieuwing van de onderwijsvisie op De Laak.
Directie en het team hebben hierin de eerste verkennende stappen genomen.
De MR zal samen met team en de klankbordgroep meedenken over het toekomstige beleid van onze school.
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 17 mei om 20.00 uur.
Schoolfruit
Op 20 april krijgen de kinderen voor de laatste keer fruit via de school. Daarna zult u zelf moeten zorgen voor
een stuk fruit tijdens de ochtendpauze.
Oranje comité Wamel
In de bijlage vindt u meer informatie over de Koningsdag, georganiseerd door het Oranje comité Wamel

Extra informatie over hoofdluis van de GGD
In de bijlage vindt u meer informatie over de bestrijding van hoofdluis.

Verjaardagen in komende periode
20 april
25 april
26 april
27 april
28 april
30 april
10 mei
12 mei
12 mei
12 mei
13 mei

Noor Janssen
Niels van Deurssen
Lesley Goijer
Yinn van Tuil
Thijmen de Best
Linn van der Torre
Jorn Melssen
Guus Heinemann
Fenne Ooink
Esther de Bart
Nick Story

Groep 6/7
Groep 2/3
Groep 6/7
Groep 4/5
Groep 1
Groep 1
Groep 2/3
Groep 3/4
Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 7/8

Team De Laak
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