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PRIKBORD 
10-06-2022                             
Nr 16 

Basisschool Het Laar 
 

Eikenlaan 3 7642 GA Wierden                 
0546-572478         
www.hetlaarwierden.nl 
info@hetlaarwierden.nl  

 

 

Voorstellen nieuwe directeur:   
 

Beste kinderen en ouders/verzorgers van Het Laar. 
 
Via deze weg wil ik mij graag in het kort aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Lotte Mooi en ik zal per 1 augustus 2022 starten als 
directeur van basisschool Het Laar in Wierden. 
 
Ik woon in Almelo, samen met mijn man Menno en onze twee 
kinderen Maartje en Thijs. 
 
De afgelopen jaren ben ik als leerkracht werkzaam geweest binnen 
PCO Noord Twente. Momenteel ben ik werkzaam als leerkracht van 
groep 6/8 op basisschool De Heemde in Almelo. Daarnaast volg ik 
een masteropleiding aan hogeschool Windesheim in Zwolle. 
 
De komende donderdagen probeer ik op Het Laar aanwezig te zijn 
om kennis te maken met de kinderen, ouders en collega’s. Wellicht 
treffen we elkaar en kunnen we persoonlijk kennis maken. 
 
Ik zie uit naar een prettige samenwerking      
en wens iedereen alvast een fijne zomer.  

Tot in het nieuwe schooljaar!  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Lotte Mooi 

 

 

  

 

 Geplande activiteiten 

  30-05-2022 t/m 16-06-2022 

Citoweken  

21-06-2022 

Studiedag teamà kinderen 
vrij 

24-06-2022 

Rapporten mee  

27-06-2022 

10 minuten gesprekken 

06-07-2022 

Doorschuifochtend 

 
 

 
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 dan 
gaan we direct terug naar de 

klas.  
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Juf Jeanet 

Op 25 mei was er groot feest bij juf Jeanet thuis. Ze heeft namelijk haar 
diploma behaald voor onderwijswetenschapper. En daar zijn wij super 
trots op! Met alle collega’s hebben we dit gevierd bij haar thuis. 
Nogmaals gefeliciteerd, Jeanet! 
Er is nog meer nieuws over juf Jeanet en dit zal ze hier zelf vertellen: 
 
Dag allemaal, 
Aankomend schooljaar ga ik een dag minder werken en dat betekent 
dat ik mijn IB dag op Het Laar inlever. Omdat ik nog twee dagen werk 
voor Stichting PCO Noord Twente als onderwijscoach zal ik nog steeds 
regelmatig op Het Laar komen, alleen niet meer als intern 
begeleider. Sharon gaat mijn IB uren overnemen. 
We zullen elkaar vast en zeker nog tegenkomen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeanet van Dam 

Afscheid juf Jeanet 

Zoals u heeft kunnen lezen gaat juf Jeanet stoppen met haar werk 
als intern begeleider op Het Laar. Wij vinden dit heel erg jammer, 
maar hoeven haar gelukkig niet helemaal te missen aangezien ze 
nog als onderwijscoach voor onze stichting blijft werken.  Op de 
laatste schooldag komt er nog gelegenheid om haar een hand te 
geven of gedag te zeggen. Via Parro zal hier meer over 
gecommuniceerd worden. 

Studiedag 

Deze periode staat in het teken van het afnemen van de cito toetsen. 
Op de studiedag van dinsdag 21 juni gaan wij dit als team bespreken 
met elkaar. Elke groep maakt een analyse. Aan de hand van deze 
analyse wordt bekeken wat de groep en/of uw zoon/dochter de 
komende periode nodig heeft. Wij zetten deze acties in een groepsplan 
voor elk vakgebied. In dit groepsplan stellen wij onszelf doelen voor de 
groep, maar ook op individueel niveau indien nodig. 

Ook gaan we ons richten op volgend schooljaar. We gaan bespreken 
hoe we de uren van ondersteuning in gaan zetten, waar de stagiaires 
geplaatst zullen worden en ook willen we iets bedenken voor kinderen 
die meer uitdaging nodig hebben. Onderwijsinhoudelijk gaan we bezig 
met het automatiseren van het lees-en rekenonderwijs.  

De middag staat in het teken van de executieve functies. Jeanet en 
Kim van BureauJIK zullen ons meer leren over het herkennen en 
versterken van deze executieve functies. 

 

 

 

Kind op maandag 

Week 23: 7-10 juni 2022 
David wordt gezalfd, 1 
Samuël 16:1-13 
David maakt muziek voor 
Saul, 1 Samuël 16:14-23 
De Heer is mijn herder, Psalm 
23 

Week 24: 13-17 juni 2022 
De reus in het dal, 1 Samuël 
17:1-30 
David verslaat Goliat, 1 
Samuël 17:31-58 
Veilig bij de Heer, Psalm 27 

Week 25: 20-24 juni 2022 
Saul krijgt een hekel aan 
David, 1 Samuël 18:16-30 
David moet vluchten, 1 
Samuël 19:1-10 
Het plan van Michal, 1 
Samuël 19:11-17 

 

Geld voor de ander: 

Op maandag mogen de 
kinderen geld meenemen 
voor het goede doel. Op dit 
moment is dat Oekraïne. 
Afgelopen maand is er €22,21 
gespaard.  

 

 

Het volgende Prikbord 
komt uit op dinsdag 5 juli. 

Namens het team,         

Sharon Hemmink 
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Schoolschoonmaak 

Het was altijd gebruikelijk dat er één of twee schoonmaakavonden werden ingelast op school. 
De schoonmaakster komt niet in alle hoekjes van de klas en we willen natuurlijk allemaal graag 
dat de kinderen in een schone omgeving les krijgen. Ook krijgt het speelgoed dan een goede 
schoonmaakbeurt. Door Corona is het hier de laatste twee jaren niet van gekomen. Daarom is 
de nood nu juist extra hoog. We hopen weer op uw steun te kunnen rekenen. In de week van 5 
juli zullen er meerdere momenten worden gepland voor deze schoonmaak. U kunt dan onder of 
na schooltijd een handje te helpen. Meestal is dit hartstikke gezellig en u kunt gelijk onze lekkere 
koffie uit ons nieuwe koffiezetapparaat uitproberen. Uitnodiging volgt in Parro. 

 

 Nieuws uit groep 8: schoolkamp 

 
Met groep 8 zijn we naar Summercamp Heino geweest. We hebben heel veel leuke dingen gedaan 
op kamp. Op de eerste dag zijn we meteen begonnen met een puzzeltocht. Zo konden we het park 
een beetje verkennen. Daarna zijn we naar het huis gegaan en hebben we allemaal een slaapplek 
uitgekozen. We hebben geluncht en avondeten gehad in het restaurant. Er was een groot buffet, er 
was dus voor wel iedereen wat lekkers. De avonden waren het leukst. Je kon goed met elkaar praten 
door de muur, je kon bijna alles horen wat de kamer naast je zei. Ook hadden we een andere manier 
van communiceren: Via het raam! We hebben meerdere dingen aan elkaar gegeven door het raam 
zoals, een Hawaii rokje voor Matthijs en glowsticks. 's Ochtends werden we wakker gemaakt met 
harde muziek. We hebben veel lol gemaakt met de nieuwe muziek box en veel grappige liedjes 
gezongen. Ook hadden we elke dag eventjes tijd om te zwemmen in het overdekte zwembad. We 
hebben brood gebakken en marshmallows geroosterd boven het kampvuur, dat was heel lekker! O 
hebben we een pubquiz gedaan en als je een vraag goed had kreeg je en M&M.  Dezelfde avond 
hebben we gegolfd in blacklight daarvoor hebben we eerst shirts versiert met neon stiften waardoor 
het net lijkt alsof je shirt licht gaf. De tweede dag zijn we van 10 tot 3 uur naar Go challenge geweest. 
We hebben veel gedaan: klimparcours,  grote klimmuur, een trapezesprong, kanovaren, en nog veel 
meer! Verder hadden we die dag veel vrije tijd. s' Avonds hebben we gebarbecued met veel juffen. 
Na de barbecue gingen we onze gekke kleding aan doen, en gekke hoedjes opdoen voor de 'Proud 
To Be Fout Party''in de disco. Daar was het heel gezellig en we gingen allemaal los, daarna waren heel 
veel kinderen hun stem kwijt! De volgende ochtend moesten we jammer genoeg alweer naar huis. 
Het was het leukste kamp ooit! 
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