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Geplande activiteiten
26-01-2022
Start Nationale Voorleesdagen
04-02-2022

Nationale Voorleesdagen
Om voorlezen te stimuleren organiseert Stichting lezen samen
met CPNB elk jaar de nationale voorleesdagen. Met de
prentenboek top 10 en het prentenboek van het jaar. Het is
vooral bedoeld voor de kinderen van groep 1 en 2. Ook dit jaar
zullen wij hier op school aandacht aan besteden d.m.v. leuke
lessen, een workshop en nátuurlijk: veel voorlezen. Het
prentenboek van het jaar is: “Maar eerst ontving ik een
monster’.

Rapporten mee
08-02-2022
10 minuten gesprekken
17-02-2022
Juffendag
18-02-2022
Studiedag team: kinderen vrij
19-02 t/m 27-02-2022
Voorjaarsvakantie

Voorleeswedstrijd
U kunt zich vast nog herinneren dat we in oktober een
voorleeswedstrijd hebben gehouden op Het Laar. Als winnaar
van de bovenbouw mag Filijne Stiggelbout onze school
vertegenwoordigen bij de locale finale. Morgen gaat ze
voorlezen in haar eigen groep en het filmpje wordt doorgestuurd
naar de jury. We wensen Filijne natuurlijk heel veel success toe!

B6-4all
(Basics for all)

Gang
Veiligheid
We lopen rustig en zachtjes.

Coronamaatregelen
Waarschijnlijk zullen we vanavond tijdens de persconferentie
horen dat de quarantaineregels voor het onderwijs versoepeld
gaan worden. Ook het advies van de PO-raad is voor ons
belangrijk. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u hierover
een bericht doen.

Respect
We blijven van andermans spullen
af.
Ontdekken
We houden de gang netjes.
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Themadienst school/kerk
Kind op maandag

Deze week staat in het teken van “Geloven zonder zien”. Dit is
het thema wat centraal staat bij de themadienst van kerk en
school. Op school horen we verhalen die bij dit thema passen
en maken er een bijpassend werkje bij. Zondag 30 januari om
10.00 uur bent u van harte welkom in de Hervormde Kapel om
de kerkdienst bij te wonen. Deze dienst is ook online te volgen.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de mail die u hierover
hebt gehad.

Week 4: 24-28 jan 2022
Mensen begrijpen Jezus niet,
Marcus 2:13-22
Aren plukken op sabbat,
Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat,
Marcus 3:1-6
Week 5: 31 jan – 4 feb
2022
Iedereen komt naar Jezus,
Marcus 3:7-12
Twaalf apostelen, Marcus 3:1319
Waar haalt Jezus het
vandaan?, Marcus 3:20-3

Hieronder ziet u de Ark van Noach, gemaakt door de kinderen
van groep 4.

Studiedag team
Vrijdag 18 februari heeft
het team van Het Laar
een studiedag. De
kinderen zijn deze dag
vrij. Ze hebben dus een
dagje eerder
voorjaarsvakantie!

Open Huis

Schoolfruit

Helaas kan de open dag van Het Laar dit jaar niet doorgaan. Mocht u
nog gezinnen kennen die op zoek zijn naar een (leuke) school dan
kunnen zij gerust contact met ons opnemen. Wij kijken dan samen naar
een passend alternatief.

10-minuten gesprekken

Het schoolfruitproject
loopt nog steeds door.
Dit betekent dat de
kinderen op dinsdag,
woensdag en
donderdag geen fruit
mee hoeven te nemen.

Op dinsdag 8 februari staan de 10-minuten gesprekken gepland. U krijgt
hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Het volgende Prikbord
komt uit op dinsdag 8
februari.
Namens het team,
Sharon Hemmink.
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