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Beste ouders,  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand mei.   De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 juni 2019 Kopij aanleveren bij J. Zuydgeest via email bernadettemaria@laurentiusstichting.nl  In deze nieuwsbrief:   

- Ouderbrief Trefwoord - Cito’s - Avondvierdaagse - Sportdag  - Gevonden fietsen/voorwerpen - Verschillende belangrijke data om te onthouden  
 Data om te onthouden 

Datum  Tijd Activiteit, Bijzonderheden,(aanmelden: ) Voor  … 
16 mei  Oud Papier Actie. De container staat vanaf 8.00u voor de school. Alleen bij een grote opbrengst krijgen wij geld, anders moeten we betalen. Laatste actie van dit schooljaar is op 18 juli. 

Alle  groepen 
22 mei Sportdag voor de kleutergroepen in en rondom de school. Voor de overige groepen op Sportpark Brasserskade bij DHC. Tevens wordt op die dag een sponsorloop gehouden voor het goede doel. Meer informatie in deze nieuwsbrief. 

Alle groepen 

29 mei Voorjaarsmarkt van 12.00-14.00u. Zie informatie in de brief die is toegestuurd via Social Schools. Alle groepen 
30 en 31 mei De kinderen hebben vrij ivm het Hemelvaartweekend. Alle groepen 
5 t/m 8 juni  De meeste eind cito’s krijgen de kinderen in de week van 4 t/m 14 juni. Kunt u ervoor zorgen dat dokter/tandartsafspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd gepland worden?   

Alle groepen 

   
17 t/m 21 juni De avondvierdaagse. U hebt meer informatie ontvangen via de aparte brief. Opgeven tot en met 24 mei.  Laatste nieuws in de maandbrief van juni. 

Alle groepen 
28 juni  Let op! Gewijzigde data ten opzichte van de jaarkalender. Vandaag wordt het rapport aan de kinderen van groep 3 t/m 8 meegegeven. U kunt zelf aangeven of u een gesprek hierover wilt hebben. Het initiatief kan ook bij de leerkracht liggen. Deze gesprekken vinden dan plaats in week 27 op 1 of 4 juli.  

Groep 3 t/m 8 



  Terugblik vorige maand  De afgelopen weken hebben we genoten van een heerlijke meivakantie. Daarvoor zijn er tal van activiteiten geweest. Ik noem daarbij de paasactiviteiten, waaronder een mooie sfeervolle paasviering op het Vlinderplein. Verder sporttoernooien: de 4x4 toernooien bij SEP, waarbij een team uit groep 8 een mooie 1e plaats behaalde, en het hockeytoernooi bij Hudito. Verder de dag van de Koningsspelen, waarop we naar Walibi, het Archeon en Avifauna zijn gegaan. Leuke en gezellige uitstapjes. Alle ouders die geholpen hebben, worden weer hartelijk bedankt. In Jaargroep 8 hebben de kinderen de Cito-eindtoets gemaakt. Afgelopen woensdag is de uitslag bekend geworden. We zijn erg trots op de groep.   Vooruitblik komende maand In de komende maand staan weer activiteiten gepland die specifiek voor de diverse jaargroepen zijn. Ook de “oudermiddagen” komen er weer aan. Op deze tijdstippen presenteren de kinderen wat zij in het afgelopen schooljaar allemaal geleerd hebben. Verder vinden de sportdag en de avondvierdaagse weer plaats. Tenslotte noem ik alvast het cultuurhelden project van begin juli. Dat zal op 12 juli spectaculair worden afgesloten. Dat mag u niet missen. Dus houd de middag vrij!  Met vriendelijke groeten, J. Zuydgeest (directeur)  Mededelingen team en de ouder- en medezeggenschapsraad  
 Welkom op school De volgende kinderen zijn bij ons op school gekomen of komen deze maand op school.      
Avondvierdaagse In de week van 17 t/m 21 juni wordt de avondvierdaagse gehouden. Via Social Schools igiduif heeft u hier al het nodige over gehoord.    
De startpunten zijn:  Maandag 17 juni BMS Dinsdag 18 juni vv SEP Woensdag 19 juni Het Galjoen, Den Hoorn Donderdag 20 juni evt. inhaaldag Laurentiusschool Griegstraat (BMS loopt niet mee) Vrijdag 21 juni speeltuin de Bomenwijk    Inschrijven kunt u als volgt:  * €7,- per kind in een envelop * OP de envelop: -  naam van uw kind(eren), -  welke klas(sen), -  voor de hoeveelste keer uw kind(eren) meelopen, -  eventueel helpen bij het inschenken van de limonade * de envelop kunt u tot vrijdag 24 mei 2019 inleveren bij de leerkracht.  
Er wordt verzameld om 18.00u bij de vlag van de school. Alleen op de laatste avond gelden andere tijden, maar dat krijgt u nog te horen. Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn eigen kind. We gaan ervan uit dat u zelf meeloopt, of uw kind toevertrouwt aan een andere door u uitgekozen ouder. De kinderen blijven bij deze ouders lopen. 
Sportdag  Op woensdag 22 mei is de sportdag voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8.  De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben hun sport- en speldag op school. Voor hen begint het om 8.30 uur en het zal om 12 uur afgelopen zijn. De ouderraad zorgt voor lekkere versnaperingen. Het thema is clowntjes. 

Dina Ahnouz KA Delicia Kaya KB 
Floris Ruijsbroek KB Lizzy van Veen KC 

    



De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben hun sportdag buiten op de velden van DHC (Sportring 2, Delft). Er is geen omkleed gelegenheid daar, dus zorg ervoor dat de kinderen al hun sportkleding aan hebben. Een trainingspak is handig als het wat kouder weer is. De ouderraad zorgt ook daar voor wat te drinken, maar misschien is het handig om – zeker bij warm weer- nog een extra flesje water mee te geven. De kinderen verzamelen daar tussen 8.15-8.30u. De sportdag is om 12.15 uur afgelopen en wij verwachten dat de kinderen weer opgehaald worden bij de sporthal. De kinderen van de NSO worden door ons naar school gebracht.  We hebben veel ouders nodig als hulpouder, omdat we op de dag zelf, in tegenstelling tot andere jaren, niet kunnen beschikken over een groep MBO studenten van het Mondriaan College. U kunt zich aanmelden bij juffrouw Anoeska of de groepsleerkracht.   De sportdag wordt georganiseerd door MBO studenten van ROC Mondriaan.   Rekeningen overblijf. Deze week zijn de rekeningen voor de tussenschoolse opvang(overblijf) uitgedeeld. Deze moeten voor 1 juni betaald zijn. Zorgt u ervoor dat deze per ommegaande betaald wordt? Daarmee voorkomt u onnodige extra administratiekosten.  Aanmaningen verhoogd met administratiekosten worden in week 24 verstuurd.   Nieuws uit de groepen   
 Nieuws van de kleutergroepen:  
Leer- en Zintuigentuin planten ontdekken met al je zintuigen 
Op excursie in de leer- en zintuigentuin van De Papaver. De kleuters gaan in groepjes met een begeleider op ontdekkingstocht. Er zijn ruik-, kijk-, proef-, voel- en luisteropdrachten. Zo leren de kinderen alle zintuigen gebruiken en merken ze dat er een hoop te ontdekken is in een tuin. Op een zintuigelijke wijze maken kleuters kennis met alles wat groeit, bloeit en leeft in een tuin. Ze gaan bijvoorbeeld ruiken aan planten, kijken naar de wolken, honing proeven en kleine diertjes zoeken. Ka gaat op 27 mei, KB op 28 mei en KC op 29 mei. De tijden krijgt u nog te horen.  
Anker buiten spelen De zomer komt al een beetje dichterbij: hoog tijd om buiten te spelen met Schatkist! Pompom en Loeloe willen ook buiten spelen, maar ze kunnen het niet eens worden wat ze dan gaan spelen: verstoppertje of met de bal spelen? Maar de bal is slap en moet worden opgepompt. Pompom gaat op zoek naar de fietspomp in het schuurtje van oma. In het schuurtje liggen nog veel meer spullen. Zou je met die spullen ook kunnen spelen? Dat klinkt wel leuk maar wat doe je er dan mee? De kinderen helpen Pompom met het bedenken van allerlei spelletjes met de spullen uit het schuurtje, zoals dozen en planken. En in de tuin is nog veel meer te vinden.  We doen niet alleen spelletjes, maar klimmen en klauteren heel veel. Wij leren hoe we elkaar kunnen helpen als je iets niet durft.   Schoonmaak Woensdag 15 mei beginnen we met de grote schoonmaak in de kleutergroepen. Dit is ieder jaar wel hard nodig! Dit jaar doen we het van 11.00 uur tot ongeveer 13.30 uur Graag opgeven bij de juf. Hartelijk bedankt alvast!  Jaargroep 4  Vrijdag 17 mei gaan wij in de middag de excursie van stadsboerderij BuytenDelft doen.   Dinsdag 21 mei brengen wij een bezoek aan het Prinsenhof. Dit was een prijs van Lisa Pelikaan, zij heeft meegedaan aan een prijsvraag bij het museum het Prinsenhof.  Jaargroep 7  Dinsdagmiddag 14 mei gaan we met de fiets naar de Papaver voor de bijenexcursie.   Iedereen heeft zijn schriftelijk verkeersexamen gehaald! Op 4 juni komt de wijkagent de fietsen controleren ivm het praktisch verkeersexamen.   Donderdagmiddag 16 mei gaan de kinderen naar de bioscoop bij DSC. Dit is in het kader van het MOVE-project met TU-studenten, waarover wij u eerder hebben geïnformeerd.  



 Dinsdagochtend 21 mei hebben de kinderen in het kader van het MOVE-project een uitstapje naar de TU. We zoeken hiervoor nog 2 begeleiders die met ons mee willen.   In de week van 20 t/m 24 mei is stagejuf Marissa weer bij ons in de klas.  Vrijdag 7 juni krijgen de kinderen een workshop over en van mensen met een visuele beperking. Deze vindt plaats op school.   SAVE THE DATE: 17 juni vindt 's middags de afsluiting plaats van het MOVE-project. U bent er toch wel bij? Verdere informatie volgt nog.  We realiseren ons dat er de komende weken bovengemiddeld veel uitstapjes gepland staan, waarbij we begeleiding nodig hebben. We hopen dat u in de gelegenheid bent om mee te gaan. Het zou zonde zijn als er uitstapjes niet door kunnen gaan. Stuurt u ons een berichtje als u mee kunt?  Jaargroep 8  Na de meivakantie zijn wij begonnen met het oefenen van de musical. Wij besteden hier drie middagen per week aan. De uitvoering hiervan wordt een mooie afsluiting van de BMS-carrière van uw kind!    Op vrijdag 17 mei staat er voor groep 8 het theaterproject Tips & tricks voor de musical gepland, onderdeel van het KUNSTklik-programma 2018-2019.   Doel: De kinderen ontdekken wat ze spannend vinden aan zelf optreden en leren wat er komt kijken bij het maken van een theatervoorstelling. Wij vertrekken om 08:30 met de fiets van school. Ik zoek nog één begeleider. 
 Vrijdag 7 juni krijgen de kinderen een workshop over en van mensen  met een visuele beperking. Deze vindt plaats op school.  

Belangrijke data om alvast te noteren:  Dinsdagmiddag 16 juli is de musical voor de opa’s en oma’s. Aanvang 13:30u.   Woensdagavond 17 juli is de afscheidsavond voor de ouders. Aanvang 20:00u.   Kunst- en Cultuuractiviteiten 
 Workshops Er start weer een judoworkshop na schooltijd. Deze wordt gehouden in de speelzaal. De data zijn: 16  en 23 mei, 6 en 13 juni 2019 van 16.00-17.00u. De kosten bedragen € 7,50 voor 4 keer. U krijgt daarvoor een rekening van Boost BMS. De workshop is dit keer bedoeld voor de kinderen van 6 t/m 8 jaar oud. Kinderen die aan de workshops deelnemen kunnen op school blijven en krijgen iets te eten en te drinken. Aanmelden voor de workshops kan tot 15 mei via een bericht via Social Schools aan de directie.  Openlucht bioscoop Op 17 mei wordt er op de Markt een openlucht bioscoop georganiseerd. Om 16:00u zal de kinderfilm Coco gedraaid worden.  Trefwoord 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de vierde aflevering van maandag 13 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Doen (week 20 en 21) Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte. Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).  
 Aanwakkeren (week 22 en 23) Inhoud: Over aarzelen en doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.  Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2). 



 Nieuws uit de Ursulaparochie  
www.rkdelft.nl    Voor nieuws over vieringen kijk op bovenstaande website.     Overige Nieuwsberichten         
Actie  Geef ze de Vijf   Vakantiebank Delft  ‘Even weg zonder zorgen!”  In Delft leven behoorlijk wat gezinnen op of onder het sociaal minimum  inkomen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met financiële en sociale problemen. Een uitje of vakantie zit er voor hen niet in, terwijl ze daar vaak echt aan toe zijn: Even afstand nemen, op adem komen, de sleur doorbreken, genieten in een andere omgeving, nieuwe mensen ontmoeten, spel en ontspanning met andere kinderen… Dat doet zo goed!  Om deze gezinnen een leuke zomer te bezorgen, organiseert Vakantiebank Delft elk jaar met een groep vrijwilligers korte vakanties, uitjes en zomeractiviteiten.  Al proberen we dat op eenvoudige en creatieve wijze te doen, de vakanties en uitjes kosten wel geld: Wij kunnen niets doen zonder bijdragen en giften.   In de maanden mei en juni, wanneer velen hun vakantiegeld ontvangen en vakantieplannen maken, vraagt Vakantiebank Delft daarom aandacht voor Actie ‘Geef ze de Vijf’:  Geef vijf euro van uw vakantiegeld, om deze kinderen ook een mooie vakantie-ervaring te bieden: Al is ’t maar een dagje weg zonder zorgen!   Een ‘high five’ namens heel veel kinderen in Delft.   Met vriendelijke groet,  Marjolein Kenselaar, namens Vakantiebank Delft  www.vakantiebankdelft.nl Rekeningnummer NL67 ABNA 06203891 41  t.n.v. RK Stadsdiaconaat Delft o.v.v. Vakantiebank ‘Geef ze de Vijf’  


