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Basisschool Het Laar
Eikenlaan 3 7642 GA

Geplande activiteiten

Wierden

02-09 en 03-09-2020

www.hetlaarwierden.nl

Kennismakingsgesprekken

0546- 572478
info@hetlaarwierden.nl

09-09-2020
Informatiefilm

Start schooljaar en schoolreisje
De vakantie is alweer meer dan een week voorbij. Binnen een
paar dagen zijn wij allemaal weer gewend aan het ritme van
school. Zoals ik al eerder e-mailde zijn de groepen druk met de
GOUDEN WEKEN. In een GOUDEN WEEK hoort ook een
groepsuitje. Omdat het schoolreisje aan het einde van het
vorige schooljaar niet doorging, halen wij dat op 15 september
in. Alle groepen gaan deze dag op schoolreisje. Van de
groepsleerkracht van uw kind ontvangt u binnenkort meer
informatie. In het tweede deel van het schooljaar zal er voor de
kinderen nog een uitje gepland worden.

Kennismakingsgesprekken
U ontvangt vandaag via Parro een uitnodiging voor de
kennismakingsgesprekken op woensdag 2 en donderdag 3
september. Deze gesprekken worden via videobellen
georganiseerd. Mocht Parro nog niet werken bij u dan vragen wij
u de groepsleerkracht een bericht (via email/telefonisch/persoonlijk) te sturen. Zij zal dan samen met u de
afspraak inplannen.

15-09-2020
Schoolreisje

B6-4all
(Basics for all)

GANG
Veiligheid
We lopen rustig en zachtjes.
Respect
We blijven van andermans spullen
af.
Ontdekken
We houden de gang netjes.

Als bijlage bij dit Prikbord vindt u tevens formulieren ter
voorbereiding op het kennismakingsgesprek. Deze formulieren
gebruiken wij bij de gesprekken en helpen ons om uw kind beter
te leren kennen en daardoor wellicht beter te kunnen helpen.
Wilt u de formulieren uiterlijk maandag 31 augustus terug mailen
naar de leerkracht van uw kind? Ingevuld meegeven mag
uiteraard ook.
•

Het eerste formulier is het formulier voor groep 1 t/m 4.
Deze vult u als ouder(s) in.
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•
•

Het tweede formulier is voor groep 5 t/m 8. Deze vult uw
kind in.
Het derde formulier is ook voor groep 5 t/m 8, maar vult u
als ouder in.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Privacy Parro
Ieder schooljaar heeft de school heeft
toestemming nodig om beeldmateriaal
te delen. U kunt via Parro uw voorkeuren
doorgeven en deze gegevens worden
opgeslagen in ons administratiesysteem
Parnassys.
U kunt dit doen via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op
het potloodje achter het kind.

Kalender augustus-september-oktober

Kind op maandag
Week 36: 31 augustus t/m 4
september 2020
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:110
Mozes naar Midjan, Exodus 2:1125
Week 37: 7 t/m 11 september
2020
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17
Naar de farao, Exodus 5:1-9
Week 38: 14 t/m 18 september
2020
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Geld voor een ander
Elke maandag verzamelen
wij geld voor een ander. De
kinderen mogen geld
meenemen voor een goed
doel. Het goede doel is
momenteel UNICEF. Spaart u
mee?

2 en 3 september

Kennismakingsgesprekken

9 september

Informatiefilm

15 september

Schoolreisje

30 september

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Studiedag team. Kinderen zijn vrij.

Informatiefilm

9 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

12 t/m 16 oktober

Herfstvakantie

Helaas kan de fysieke
informatieavond niet
doorgaan. De leerkrachten
willen u wel graag
informeren over het reilen en
zeilen van de groep. Er zal
per groep een informatiefilm
gemaakt worden. 9
september zal deze naar u
gestuurd worden.

Niet gevaarlijke legionella in sportzaal Dikken
Vorige week ontvingen wij het bericht dat in de sportzaal
locatie Dikken een niet gevaarlijke variant van legionella is
geconstateerd. Dit probleem is helaas nog niet verholpen. Het
gebruik van de accommodatie zelf is geen probleem. De
kinderen kunnen dus wel gymmen. U mag uw kind een flesje
water mee geven voor na de gymles. Op school krijgen de
kinderen ook de gelegenheid om water te drinken.
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Thema Kind op Maandag
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag
vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat
je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan
vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook
voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig
kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor
ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

Bericht van de Harmonie
Harmonie Wierden verzorgt ieder jaar lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze lessen zijn
bedoeld om kinderen die nog te jong zijn om een instrument te bespelen (+/- groep 4), toch
alvast kennis te laten maken met muziek. Op woensdag 2 september (van 17.00 uur tot +/- 17.45
uur) kunnen kinderen een gratis proefles bijwonen.
Bij de AMV-opleiding wordt gebruik gemaakt van een blokfluit of een
klokkenspel. Harmonie Wierden heeft bij deze vorm van opleiding gekozen voor groepjes van
maximaal twaalf leerlingen. Alle lessen worden gegeven in het verenigingsgebouw ‘In Harmonie’,
aan de Anjelierstraat 8A in Wierden.
Kijk voor meer informatie op www.harmoniewierden.nl, stuur een e-mail
naar opleidingen@harmoniewierden.nl.

Flyer Music4kids

Het volgende Prikbord komt uit op 8 september.
Namens het team,
Kim Zielman
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