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Basisschool Het Laar
Eikenlaan 3 7642 GA Wierden

Geplande activiteiten

www.hetlaarwierden.nl

13-02-2020

0546- 572478

10-min gesprekken

info@hetlaarwierden.nl

14-02-2020
Juffendag

Juffendag-reminder
Vrijdag 14 februari is het feest op het Laar. Alle juffen vieren op
deze dag hun verjaardag! De juffen hebben bedacht dat we
dit jaar een feestje vieren in het thema LIEFDE! De kinderen
mogen deze dag iets aan doen in de kleuren rood of roze of iets
wat met het thema liefde te maken heeft. Niks moet…alles
mag!

17-02 t/m 24-02-2020
Voorjaarsvakantie
28-02-2020
Filmavond

B6-4all
(Basics for all)

Rij
Veiligheid
Wij begrijpen dat de kinderen iets willen geven aan de juffen. Zij
worden heel erg blij van een mooie tekening of een
zelfgemaakt knutselwerkje. Uit ervaring weten wij ook dat
ouders/kinderen graag iets samen willen geven. Dit waarderen
wij maar wij vragen u dit zelf onderling te regelen.

10-minuten gesprekken
Donderdag 13 februari staan de 10-minuten gesprekken
gepland. De kinderen van groep 5 t/m groep 8 zijn van harte
welkom om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Als de bel gaat gaan we
direct in de rij staan.

Respect
Ik houd mijn handen en
voeten bij me en blijf op
dezelfde plek in de rij.

Ontdekken
Naast iedereen is het fijn in
de rij.
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Geld voor een ander
Van oudsher is het op PC-scholen gebruikelijk om iedere
maandagmorgen geld mee te nemen voor de 'zending'. Ook
onze school heeft die gewoonte. Wij noemen het echter ‘geld
voor een ander´. Dit geld wordt gebruikt voor het maandelijks
ondersteunen van verschillende goede doelen. Daarnaast wordt
door middel van het voeren van acties, zoals een collecte tijdens
de kerkdiensten, extra geld ingezameld. Ook wordt er soms een
bepaalde periodiek gespaard voor een doel.

Familievoorstelling
De Culturele Raad Wierden heeft zoals elk jaar in de
voorjaarsvakantie, een prachtige familievoorstelling: ” Circo
Fiasco” georganiseerd voor de basisschoolkinderen van 4 tot
ongeveer 9 jaar. Een levendig familie clownspektakel door Fratelli
Fiasco.
Circusdirecteur Alberto Fiasco verliest na
een krachtige storm zijn circustent.
Sindsdien doet hij er alles aan om de
circustraditie van zijn familie voort te
zetten, zonder tent.
Samen met twee van zijn zoons en een
wankel decor trekken ze nu door het
land met hun variétéprogramma Circo
Fiasco.
Maar vandaag bezwijkt de trotse Alberto
onder de last van alle zorgen en komt hij
te laat voor de
voorstelling. Beide zoons proberen de
situatie te redden. De toeschouwers
krijgen al snel door dat zowel in de piste
als achter de schermen de problemen
zich opstapelen. Ze moeten zelfs
bijspringen om een en ander op te vangen.
Zo ziet u zoon Valentino met zijn hartverwarmende eenmansorkest op
een draaiorgelfiets. De dwaze fratsen en evenwichtskunsten van zijn
broer. De praatjes makende illusionist Alberto, die nog net op tijd komt
om een slap koord overeind te toveren en er, nog één keer, in omhoog
te klimmen. En niet te vergeten: De toeschouwers voor wie de tweede
hoofdrol is weggelegd.

Deze voorstelling is op: donderdagmiddag 20 februari 2020.
Aanvang: 14.00 uur, duur 50 minuten.
Locatie: Basisschool Het Galjoen, Kruizemunthof 4, Wierden.
Voorverkoop: boekhandel Reterink in Wierden en bij Primera in
Enter.
Op de locatie is het ook mogelijk om kaartjes te kopen, zolang
de voorraad strekt. De kosten € 3.50 pp

Geld voor een ander
De laatste weken is er voor
€12.25 gespaard voor onze
goede doelen. We merken
dat de bijdrage voor deze
doelen steeds minder wordt.
Wilt u ook uw steentje
bijdragen? Op maandag
verzamelen we altijd het
geld voor de volgende
doelen:
•
•
•
•

Unicef
Kerk in actie
St Tear Fund
Terre des Hommes

Kind op maandag
Week 7: 10-14 februari 2020
De storm op het meer, Matteüs
8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:2834
De genezing van een verlamde,
Matteüs 9:1-8
Week 8/9: 17-28 februari 2020
De roeping van Matteüs,
Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus,
Matteüs 9:18-26
Blinde mensen gaan zien,
Matteüs 9:27-31
Week 10: 2-6 maart 2020
Jezus stuurt zijn leerlingen
eropuit, Matteüs 10:1 – 11:1
De zaaier, Matteüs 13:1-9
Het koninkrijk van de hemel,
Matteüs 13:44-52

Aanvulling kalender
24 maart: schoolfotograaf
20 en 21 april: schoolvoetbal

Studiedag team
Maandag 24 februari heeft
het team van het Laar een
studiedag. De kinderen zijn
deze dag daarom vrij….ze
hebben dus een dagje
langer voorjaarsvakantie!
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Bioscoopavond 28 februari
Bericht van de OR:
Na het grote succes van de vorige keren
organiseert de OR op vrijdagavond 28
februari weer een bioscoopavond op school.
Dit keer hoef je géén kaartje te kopen. De OR
wil jullie op deze manier bedanken voor jullie
inzet en enthousiasme voor het pleinfeest van
afgelopen september. Er is een fantastisch
bedrag opgehaald voor het schoolplein,
alleen duurt het wat langer voordat we hier
ook echt wat van zien. Achter de schermen
wordt wel gekeken naar diverse
mogelijkheden voor het plein. Vanaf dinsdag
25 februari hangen er lijsten in school met de
verschillende films en tijden. Je kunt dan
invullen naar welke film je komt kijken. Tot en
met groep 4 vragen we ook om de
aanwezigheid van een ouder. Je mag lekker
je onesie of pyjama aan, een kussen, deken
of zitzak meenemen. Ook mag je zelf iets te
drinken en wat lekkers meenemen. Kom je
ook??

Het team van het Laar wenst u een fijne voorjaarsvakantie!
Het volgende Prikbord komt uit op
dinsdag 3 maart.
Namens het team,
Kim Zielman
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