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Geplande activiteiten
13-04-2022
Facultatieve 10 minuten
gesprekken
14-04-2022
Paasviering en paaslunch
15-04-2022

Afscheid juf Kim / Nieuwe
directeur.
Het was een dag met een lach en een
traan: HET afscheid van juf Kim. Na 6,5
jaar op Het Laar nam ze afscheid van
ons op donderdag 31 maart. We
hebben een echte feestdag gehad… juf
Kim werd opgehaald met een cabrio en
toen ze op school kwam, stonden alle
kinderen van Het Laar klaar met een
mooie bloem in hun hand. In de versierde school hebben we
haar met z’n allen toegezongen met het afscheidslied dat we
speciaal voor haar hebben gemaakt. Daarna is juf Kim de
klassen rond geweest. Elke groep heeft een optreden voor
haar verzorgd. Ook mochten alle kinderen in de hal een
bloempotje versieren met vergeet-me-nietjes erin. Het was erg
gezellig, de hele dag klonk er muziek in school. In de middag
kregen alle kinderen een ijsje. Dat we juf Kim erg gaan missen,
was duidelijk te zien aan alle reacties en tranen van de
kinderen (en collega’s).
Ondertussen is de procedure voor de nieuwe directeur in volle
gang. Gelukkig hebben we Gerdien Boom bereid gevonden
om tot de zomervakantie de honneurs waar te nemen op onze
school. Gerdien heeft zich in het vorige prikbord aan u
voorgesteld.
We hopen u volgende week te kunnen informeren over de
aanstelling van de nieuwe directeur.

Goede vrijdag
22-04-2022
Koningsspelen
09-05-2022
Schoolfotograaf

B6-4all
(Basics for all)

Trap
Veiligheid
We lopen rustig, rechts en
achter elkaar.
Respect
We geven anderen de ruimte.
Ontdekken
Wij houden rekening met
andere mensen.
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Muziekimpuls
Muziek maken geeft plezier en heeft veel positieve effecten op
kinderen. Daarom zijn we blij met de subsidie die we hebben
aangevraagd om meer en beter muziekonderwijs te verzorgen.
Verschillende groepen krijgen gastlessen van een docent van
Kaliber Kunstenschool.
Groep 4: klokkenspel.
Groep 5 en 6: blaasinstrumenten
(saxofoon, klarinet, hobo en
trompet)
Groep 7: cajon (handtrommel uit
Peru)

Oproep van de Ouderraad
Penningmeester gezocht!
Ben jij een duizendpoot, hou je ervan om creatief bezig te zijn, je in te
zetten om samen leuke activiteiten voor onze leerlingen te
organiseren en ben je daarnaast goed met cijfers en overzicht
bewaren? Dan is de taak als penningmeester in onze ouderraad jou
op het lijf geschreven! Met ingang van het schooljaar 2022-2023 is de
OR opzoek naar een nieuwe penningmeester. Samen met de
andere leden organiseer en begeleid je activiteiten, maar daarnaast
ben jij de boekhouder en adviseert wat er financieel gezien kan, jij
bent de budgetbewaker. Reacties graag vóór 15 mei per e-mail
naar Ilse Danneberg (idanneberg@hetlaarwierden.nl). Heb je nog
vragen? Schiet dan gerust één van de zittende leden aan.

Schoolvoetbal
Het waren twee heerlijke dagen om langs de lijn te staan. En dat
heeft u dan ook massaal gedaan om de leerlingen van Het Laar
aan te moedigen bij het schoolvoetbal. Maandag waren de
kleuters aan de beurt bij het Kanariepietjestoernooi. Twee teams
deden mee en ze hebben het fantastisch gedaan. Dit werd
beloond met een mooie medaille. Ook de kinderen van groep 6/7
en 8 hebben gestreden om de titel van schoolkampioen. Ze
hebben super goed hun best gedaan. Dit resulteerde in een 5e plek
voor de meisjes en een 6e en 14e plek voor de jongens. Dit werd
beloond met een mooie beker en vanmorgen is er iemand van
SVZW op school geweest om aan alle kinderen een vaantje uit te
reiken. We zijn trots op deze kanjers! Ook dank aan de trainers voor
hun inzet.

Kind op maandag

Week 16: 19-22 april 2022
Samuël wordt geboren, 1
Samuël 1
De zonen van Eli, 1 Samuël
2:11-26
De roeping van Samuël, 1
Samuël 3
Week 17: 25-29 april 2022
Israël wil een koning, 1
Samuël 8:1-22
Saul, de zoon van Kis, 1
Samuël 9:1-16
Saul wordt tot koning gezalfd,
1 Samuël 9:17 – 10:1
Week 19: 9-13 mei 2022
Saul wordt een profeet, 1
Samuël 10:2-16
Saul wordt koning, 1 Samuël
10:17-27
Samuël praat met het volk, 1
Samuël 12:1-25

Pasen
Donderdag 14 april
vieren wij in alle
groepen het Paasfeest.
Tussen de middag zorgt
de ouderraad voor een
smakelijke lunch. Uw
kind hoeft deze dag
geen lunch mee te
nemen maar wel een
bordje, beker en bestek,
voorzien van naam van
de leerling.
Via deze weg willen wij
de ouderraad
bedanken voor het
verzorgen van de lunch
en het feestelijk
aankleden van onze
school.
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Schoolverzuim
We merken steeds vaker dat er kinderen afwezig zijn op school door allerlei bezoekjes aan
tandarts, huisarts, orthodontist e.d. We verzoeken u vriendelijk om deze afspraken zoveel
mogelijk na schooltijd in te plannen. In de bijlage sturen we een informatiebrief over dit
onderwerp.

Geld voor de ander.
In het vorige Prikbord hebben we een oproep gedaan om te sparen voor Giro 555 voor
Oekraïne. Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen hiervoor. Er is op dit moment al
€51,25 gespaard. We hopen natuurlijk dat dit bedrag aangevuld gaat worden de komende
periode

Voorstelling
In de bijlage stuur ik u een flyer over een prachtige voorstelling “De tijdmachine”. Deze
voorstelling is op 28 april en geschikt voor kinderen van 4 t/m10 jaar.
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