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Geplande activiteiten

www.hetlaarwierden.nl

24-01-2020

0546- 572478

Maandviering gr 1/2 B

info@hetlaarwierden.nl

26-01-2020
School- en kerkdienst

Gelukkig 2020

29-01-2020

Namens het team van het Laar wens ik u allen een heel
gelukkig, gezond en leerzaam 2020!

Maandviering groep 1/2 A

NIEUW! IK rapport

01-02-2020

Voor het eerst krijgen alle kinderen dit jaar, naast het ‘gewone
rapport’, twee keer per jaar een IK rapport. Dit rapport is een
portfolio waarin de kinderen laten zien wie zij zijn, waar ze trots
op zijn en aan welke doelen ze werken. Wij vinden het belangrijk
dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en
leerproces en dat zij hier verantwoordelijkheid voor krijgen en
nemen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen de map mee
naar huis maar gedurende het jaar kunnen kinderen werk waar
zij trots op zijn toevoegen aan hun map. Aan het einde van
groep 8 hebben de kinderen een prachtige verzameling aan
werk en kunnen zij en u goed zien op welke manier zij gegroeid
zijn in hun ontwikkeling. Voor de groepen 1 t/m 7 betekent dit
dat zij hiervoor een nieuwe extra map krijgen. Het IK rapport van
groep 8 voegen wij toe bij het ‘gewone rapport’.

OPEN DAG

B6-4all
(Basics for all)

Toilet
Veiligheid
We houden alles schoon en
droog.

Respect
We laten iedereen met rust.

Ontdekken
We gaan op gepaste
momenten. Als we klaar zijn
gaan we direct terug naar
de klas.
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School en kerkdienst
In de week van 20 t/m 26 januari 2020 zijn alle PC scholen in
Wierden en Hoge Hexel weer bezig met een gezamenlijk Bijbels
themaproject.
Het thema is dit jaar: “Schitterend”.
Het thema ‘Schitterend’ komt in de Bijbel
verschillende keren en op verschillende
manieren naar voren. Iets kan schitterend
mooi zijn, God kan ons laten zien hoe wij
kunnen schitteren, God wil in ons leven
schitterend zijn en mensen in de Bijbel laten
zien hoe schitterend God voor hen is en voor
ons wil zijn. Maar ook wij kunnen voor anderen een lichtpuntje
zijn.
De week wordt afgesloten met de kerkdienst op zondag 26
januari 2020. Dit jaar zijn wij als school te gast in de Ichtus VBG,
Jacobsonstraat 8a. . De dienst begint om 9.00 uur.
Als u normaal gesproken naar een andere kerk gaat, is dat
geen probleem. In alle Wierdense kerken vieren ze deze zondag
dezelfde themadienst.

Kind op maandag
Week 3: 13-17 januari 2020
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs
3:1-12
Jezus wordt gedoopt, Matteüs
3:13-17
Week 4: 20-24 januari 2020
De verzoeking in de woestijn,
Matteüs 4:1-11
Jezus roept mensen met zich
mee, Matteüs 4:12-22
Jezus geneest zieke mensen,
Matteüs 4:23-25
Week 5: 27-31 januari 2020
Het geluk, Matteüs 5:1-12
Als niemand het ziet, Matteüs
6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15

Website

We hopen dat, net als voorgaande jaren, veel ouders en
kinderen de kerkdiensten zullen bezoeken.

Onze website is echt bijna
klaar……op dit moment
worden de allerlaatste
puntjes op de i gezet. Dat
betekent dat deze week de
site echt LIVE gaat. Ik zal u
informeren wanneer dit
moment er is!

OPEN DAG Het Laar

Geld voor een ander

Op zaterdag 1 februari van
9.30 u – 12.30 u staan de deuren
van het Laar
open voor toekomstige 4-jarigen
en hun ouders. Kent u ouders
waarvan de kinderen volgend
schooljaar 3 of 4 jaar worden,
wilt u ze dan wijzen op onze
open dagen? Alvast hartelijk
dank!

De laatste weken is er €41,90
gespaard voor onze goede
doelen.

Fotograaf
Aanvulling voor de kalender:
24 maart komt de fotograaf!

Het volgende Prikbord komt uit op dinsdag 28 januari.
Namens het team,
Kim Zielman
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