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Basisschool Het Laar
Eikenlaan 3 7642 GA Wierden

Geplande activiteiten

www.hetlaarwierden.nl

02-11-2020

0546- 572478

Sunte Marte: kinderen vrij

info@hetlaarwierden.nl

04-11-2020
Nationaal schoolontbijt

Maandag vrije dag
Traditiegetrouw wordt in Wierden op de eerste maandag van
november de jaarlijkse Sint Maartensmarkt gehouden. Elk jaar is
dit voor de kinderen een vrije dag. Ondanks dat de jaarlijkse Sint
Maartensmarkt en alle activiteiten hierom heen niet door
kunnen gaan heeft dit geen consequenties voor de vrije dag
van de kinderen. De kinderen zijn dus maandag 2 november vrij.

12-11-2020
10-min gesprekken

B6-4all
(Basics for all)

GMR
De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
van stichting PCO Noord Twente is een betrokken, actieve raad
die 6 tot 8 keer per jaar vergadert. De GMR denkt mee,
adviseert en neemt beslissingen met betrekking tot
schooloverstijgende zaken c.q. beleid. De leden van de GMR
nemen zitting in één of meerdere werkgroepen, afhankelijk van
de interesse en expertise. Deze werkgroepen zijn ingedeeld in
onderwijs & identiteit, huisvesting & financiën en personeel &
organisatie. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van het
bestuur bereidt een betreffende werkgroep een advies voor dat
als basis dient voor de besluitvorming in de GMR vergadering. Elk
GMR lid is contactpersoon voor één of twee scholen binnen de
stichting. Scholen kunnen met vragen en/of opmerkingen
terecht bij hun contactpersoon van de GMR.

PLEIN
Veiligheid
Ik houd rekening met het spel
van een ander.
Respect
Als iemand ‘stop hou op’ dan
doe ik dat.
Ontdekken
We helpen elkaar de witte pet
te dragen. We waarschuwen de
pleinwacht indien nodig.

De GMR van PCONT is op zoek naar een betrokken,
enthousiaste kandidaat om de oudergeleding te versterken.
Bent u geinteresseerd of wilt u meer informatie? U kunt terecht
bij Kim Zielman (directie@hetlaarwierden.nl) of bij Liesbeth
Grooten (lgrooten@hetlaarwierden.nl).
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Level up
Binnen het Laar hebben wij de
Level up! groep. De Level up!
groep bestaat uit een groep
kinderen (vanaf groep 5) die
meer willen leren over techniek, programmeren, ontwerpen en
samenwerken. Twee keer per jaar werkt deze groep toe naar
deelname aan de First Lego League en de World Robotics
Olympiad. Vanaf februari kunnen weer nieuwe kinderen deel
gaan nemen aan de Level up groep. Binnenkort zullen de
leerkrachten de kinderen verder informeren over de Level up
groep en zullen zij u informatie sturen over de inhoud, deelname
en aanmelding. Samen met de leerkracht kunt u bekijken en
beslissen of de Level up! groep geschikt is voor uw
zoon/dochter.

Coronamaatregelen
We volgen de ontwikkelingen rondom Corona nauwgezet. Op
dit moment wordt het bestaande protocol nog steeds
gehandhaafd. We merken dat steeds meer mensen in onze
omgeving besmet zijn met het Coronavirus. Hoe gaan we hier
op de basisschool ook alweer mee om? Hieronder leest u de
maatregelen voor het basisonderwijs op een rijtje.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor
het onderwijs toe.
Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen
of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.
Kinderen op de basisschool hoeven niet getest te worden tenzij:
Thuisblijven en testen is
wel nodig als kinderen:
• een contact zijn van
iemand die besmet is
met COVID-19 en
klachten ontwikkelen
• deel uitmaken van
een uitbraakonderzoek
• ernstig ziek zijn

Kind op maandag
Week 44: 26 t/m 30 oktober
2020
Verkenners, Numeri 13:1-24
Is dat nou een beloofd land?,
Numeri 13:25-33
Gaan we of gaan we niet?,
Numeri 14:1-9
Week 45: 2 t/m 6 november
2020
Balak zoekt een profeet, Numeri
22:2-13
De ezel van Bileam, Numeri
22:14-40
Bileam zegent Israël, Numeri
22:41-24:25
Week 46: 9 t/m 13 november
2020
De tabernakel, Exodus 40:1-38
Jozua, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium
34:1-12

Nationaal schoolontbijt
Woensdag 4 november
hebben wij op het Laar het
Nationaal Schoolontbijt. Het
Nationaal Schoolontbijt heeft
als doel aandacht te
schenken aan een gezonde
start van de dag. Het hele
ontbijt is samengesteld
volgens de Schijf van Vijf van
het Voedingscentrum. Het
Nationaal Schoolontbijt zal
volledig Coronaproof
verlopen.
De kinderen hoeven deze
ochtend thuis niet te
ontbijten!

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:
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• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde
klachten;
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten,
moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen
met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard
getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van
de uitslag blijft de leerling thuis.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer
informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Kunstweek bij Kaliber!
Namens Kaliber Kunstenschool het volgende bericht:
Tijdens de nationale Kunstweek kun je bij Kaliber Kunstenschool gratis meedoen met
het Kinderatelier in Wierden. Ontdek hoe leuk het is om creatief bezig te zijn!
Alle lessen worden corona-proof gegeven, met inachtneming van de huidige maatregelen.
Deelnemers kunnen voldoende afstand houden en overal in het pand is de mogelijkheid je
handen te desinfecteren. De open les vindt plaats op De Passie, Akkerwal 2 in Wierden.
Kinderatelier (6 – 12 jaar)
De ene week maak je een schilderij en de andere week leer je werken met klei. Een zeer
gevarieerde cursus waar je werkt op een speelse manier en in je eigen tempo. De ervaren
docent kan jou goed begeleiden en helpen met jouw creatieve proces. Laat je inspireren en
doe mee!
Donderdag 16:30 – 18:00 uur door Nicolette Zuiderwijk.
Voor de open les geldt vol = vol in verband met de huidige situatie. Meld je dus snel aan om
zeker te zijn van een plekje. Dit kan via www.kaliberkunstenschool.nl/kunstweek.
Voor meer informatie kun je ons op werkdagen bereiken van 9:00 – 21:00 uur via 088-4868700.

Het volgende Prikbord komt uit op 10 november.
Namens het team,
Kim Zielman
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