’s Middag is er een echt toernooi op het veld
naast de Moskee. Alle ouders zijn natuurlijk
van harte uitgenodigd om dit spektakel bij te
wonen. Zorg dus dat u erbij bent op:
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Welkom
Na een heerlijk lange vakantie is de school weer
begonnen. We hopen er met elkaar een heel fijn
en leerzaam jaar van te maken.
Juf Nancy Oosterhof is, zoals de meeste van u
inmiddels wel zullen weten, de komende tijd niet
op school. Bij haar is borstkanker geconstateerd.
We wensen haar veel sterkte en hopen op een
goed herstel. Juf Marjan Meij vervangt Nancy in
de Heksenketel. Wij heetten haar van harte
welkom.
Ridderfeest
Op 1 september is het zover, dan komen Rode
Roderick en Witte Wilhelm naar de Laetare om te
strijden om de hand van jonkvrouw Rozemarijn.
Die dag gaan de kinderen ’s ochtend allerlei
ridderoefeningen doen zoals hoefijzer gooien,
katapult schieten, bijl werpen enz.
De ridders hebben daarvoor veel hulpridders
nodig (ouders!) Kunt u komen helpen tussen 9:00
en 12:00 geeft u zich dan alstublieft op bij de
leerkracht van uw kind. De ridders geven
‘s ochtend uitleg aan de hulpouders tussen 9:00
en 9:30. Om 10:00 uur begint het circuit.

Deze ridder heeft uw hulp
nodig, komt u hem helpen?

De kinderen moeten deze dag een
lunchpakketje meenemen, want we eten een
boterham op school. Alle kinderen, dus ook de
allerkleinsten, blijven op deze dag over. Het
toernooi is om 14:30 afgelopen en na een
traktatie in de eigen groep zijn de kinderen om
14:45 vrij. Houdt u alstublieft rekening met
deze gewijzigde lestijden. We wensen u en de
kinderen veel plezier op deze feestelijke dag.
Kalender
Aan alle oudsten van het gezin wordt deze week
een kalender uitgedeeld. Op deze kalender staan
alle studiedagen, vrije dagen enz. Deze kalender is
dus een bewaarexemplaar. Tip: hang de kalender
op een plek waar u hem vaak ziet.
Aan de binnenzijde van de kalender vindt u
informatie over de les- en gymtijden en achterin
informatie over de stamgroepleiding.
Medezeggenschapsraad
We heetten Roelof Schaafsma van harte welkom
als nieuwe ouder van de medezeggenschapsraad.
Leestip in het kader: Wat doet de MR nu eigenlijk?
De MR heeft bij veel onderwerpen een
wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil
zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan
de MR instemming gevraagd móet worden,
bijvoorbeeld over het schoolplan, en
onderwerpen waarover de MR een advies
uitbrengt, bijvoorbeeld bij deelname aan een
onderwijskundig project. Om standpunt,
instemming en advies goed te kunnen bepalen
heeft de MR regelmatig overleg met de
directeur van de school. Daarnaast informeert
de directeur de MR, zodat de MR een eigen
oordeel kan vormen en eventueel suggesties
voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan
de MR ook initiatief nemen om ongevraagd
advies te geven aan directie of het bestuur van
Stichting SKO over allerlei onderwerpen.

Stamgroepavonden
Op de stamgroepavonden krijgt u informatie over
de bouw van uw kind. Wat gaat uw kind leren,
welke methoden wordt er gebruikt en hoe gaan
de kinderen aan het werk? Het is prettig om de
leerkrachten van uw kind en andere ouders te
ontmoeten. Samen kunnen we er een mooi en
leerzaam jaar van maken. U ontvangt een briefje
waarop u aan kunt geven of u kunt komen op
deze avonden en met hoeveel personen.

Belangrijke data
Di 25 aug

Stamgroepavond obo.

Di 01 sept

Ridderfeest!

Di 08 sept

Stamgroepavond mibo/bobo

Do 10 sept

Start handvaardigheidcircuit bobo

Week 38

Inloop tijdens rekenlessen volgens
intake rooster (zie het rooster in
de rekengroep van uw kind)

Di 15 sept

Start handvaardigheidcircuit mibo

Ma 28 sept

Studiedag (kinderen zijn vrij)

Di 29 sept

Start schoolproject Techniek

De tijden zijn:
Onderbouw

Dinsdag 25 augustus

19:30-20:30

Middenbouw

Dinsdag 8 september

19:30-20:30

Bovenbouw

Dinsdag 8 september

20:30-21:30

Inloop rekenen
In de week van 14 t/m 18 september is er tijdens
verschillende rekenlessen de mogelijkheid om als
ouder eens bij een rekenles aan te schuiven.
Voor verdere informatie verwijzen wij
u graag t.z.t naar het rooster dat hangt op de deur
van de groep waar uw kind rekent. U kunt zich
dan inschrijven op de open plekken in het rooster.
Handvaardigcircuit
Om onze handvaardigheidmiddagen te kunnen
behouden zijn wij weer op zoek naar nieuwe
hulpouders.
Vindt u het leuk om op
dondermiddag tussen 13:40 en 15:15 bij de bobo,
of op
dinsdagmiddag tussen 13:40 en 14:30 bij mibo,
te helpen bij deze lessen, geef u dan op bij de
leerkracht van uw kind. Of op dinsdag en
donderdag bij juf Tineke (administratie).
Bezoek ook eens onze website: www.laetare.nl.
en volg ons op Facebook

Op de achterkant van deze Actueel vindt u een
aantal belangrijke data.
Tip: zie ook de agenda.

