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nr 2 

Basisschool Het Laar 
Eikenlaan 3 7642 GA Wierden  

0546-572478 

www.hetlaarwierden.nl 

info@hetlaarwierden.nl  

 

Kennismakingsgesprekken  

Vandaag en morgen staan de 

kennismakingsgesprekken op de 

agenda. We zijn blij dat deze 

gesprekken weer fysiek op school 

gehouden kunnen worden. 

Belangrijk is hierbij dat u 1,5 m 

afstand houdt van de 

leerkracht(en) en andere ouders. De kinderen vanaf groep 5 zijn 

ook aanwezig bij dit gesprek. 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober is de start van 

de Kinderboekenweek 2021. Het thema 

van dit jaar is: “Worden wat je wil” en 

gaat over beroepen. Natuurlijk gaan wij 

hier ook aandacht aan besteden op 

school. We zullen vooral veel activiteiten 

gaan doen voor de leesbevordering. 

Thuis kan er alvast gezongen en gedanst 

worden op het lied van Kinderen voor Kinderen: “Worden wat je 

wil.”                                                                    

Maakdag in de bibliotheek van Wierden 

Op zaterdag 18 september is er een Maakdag in de bibliotheek 

die in het teken staat van Robotica. Kinderen leren hierbij 

programmeren en er zijn nog  verschillende (tech)workshops, 

waaraan zij kunnen meedoen. In de bijlage meer informatie 

hierover. 

 

 

 

  

 

 Geplande activiteiten 

   14-09 en/of 15-09 2021 

Kennismakingsgesprekken 

16-09-2021 

Schoolreisje 

06-10-2021 

Start Kinderboekenweek 

  07-10-2021 

Studiedag team 

14-10-2021 

Voorleeswedstrijd 

 

 

 

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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Reminder: Privacy Parro  

Ieder schooljaar heeft de school uw toestemming nodig om 

beeldmateriaal te delen. U kunt via Parro uw voorkeuren 

doorgeven en deze gegevens worden opgeslagen in ons 

administratiesysteem Parnassys. We vragen u dit uiterlijk voor 17 

september aan te passen.  

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. 

Stagiaires: 

Het Laar is een opleidingsschool voor studenten van de Pabo en 

het ROC. Deze week zullen alle stagiaires starten met hun 

nieuwe stage.  Binnenkort zullen zij zich via de Parro app aan u 

voorstellen. 

Geld voor de ander 

Van oudsher is het bij ons op school gebruikelijk dat de kinderen 

elke maandag geld mee mogen nemen. Wij noemen dit: Geld 

voor de ander, ook wel bekend als zendingsgeld. Wij vinden het 

een mooi idee om de kinderen te laten ervaren dat we andere 

mensen kunnen helpen. Om de betrokkenheid van de kinderen 

en u als ouder iets te vergroten, willen wij u vragen of u nog een 

goed doel heeft wat wij kunnen steunen. Misschien is er een goed 

doel wat u erg aan het hart gaat of kent u iemand die actie voert 

voor een goed doel.                                                                                                      

U kunt uw goede doel doorgeven aan juf Sharon 

shemmink@hetlaarwierden.nl  

 

 

  Kind op maandag 

Week 37: 13-17 sept. 2021 

Jakob in Betel, Genesis 28:10-22 

Bij de bron, Genesis 29:1-14 

Jakob werkt, Genesis 29:15-20 

Week 38: 20-24 sept. 2021 

Jakob trouwt met Lea, Genesis 

29:21-30 

De zonen van Lea, Genesis 

29:31-35 

Rachel wordt moeder, Genesis 

30:1-24 

 

Week 39: 27 sept. - 1 okt. 2021 

Jakob wil weg, Genesis 30:25-36 

Takken in het water, Genesis 

30:37-43 

Jakob gaat weg, Genesis 31:17-

24 

 

  Schoolreisje 

Deze week is het eindelijk 

zover en gaan de kinderen 

op schoolreisje. Iedereen 

weet inmiddels waar hij/zij 

naar toe gaat. We hopen op 

een dag vol pret!  

Reminder studiedag 

team 

De studiedag, gepland op 

30 september, wordt 

verplaatst naar donderdag 7 

oktober. Deze dag zijn de 

kinderen vrij.  

 

 Het volgende Prikbord 

komt uit op dinsdag  28 

september.  

Namens het team,               

Sharon Hemmink 
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