Verbouwing
In de voorjaarsvakantie is er weer druk gewerkt. In de
lokalen van de bovenbouw en enkele lokalen van de
middenbouw is nieuwe vloerbedekking gelegd. Op
meerdere plaatsen in het gebouw zijn nieuwe kasten
geplaatst. En niet onbelangrijk, ook in de teamkamer is
hard gewerkt. Het einde is helaas nog niet in zicht. In
de onderbouw en een deel van de middenbouw moet
nog het nieuwe tapijt worden gelegd. Verder is er nog
veel schilderwerk. Ook aan de buitenkant ligt nog een
en ander in het verschiet. Hierover hoort later meer.
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Welkom
Twee maart hebben wij twee nieuwe collega’s mogen
verwelkomen. Hans van Hest en Daniëlle Honhoff.
Daniëlle zal de functie van Intern begeleider invullen.
Zij is maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op
school. Hans van Hest, ondergetekende zal de directie
taken gaan invullen. Terwijl ik dit schrijf hebben wij er
een week opzitten. Een week waarin wij hebben
mogen genieten van een warme ontvangst.
Laetarefeest, welkomstfeest en open dag
Zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief, ging dit jaar
Zondag Laetare niet door. Alle perikelen rondom de
verbouwing en het vertrek van het management team
maakten dit voor ons helaas ondoenlijk. Er zal op 28
mei een open dag worden georganiseerd waarop alle
belangstellenden onze school in bedrijf kunnen zien.
Op 2 april zijn de kinderen ‘s middags vrij. Dit i.v.m.
het welkomst feest voor meester Hans en juf Daniëlle.
Ook voor de ouders zal die dag een moment komen om
de ‘nieuwelingen’ te begroeten.
Volgende week hoort u daar meer over.

Keuze Kindcentrum
Het Kindcentrum is geopend. Het is een mooi gebouw
geworden en een aanwinst voor de wijk. Regelmatig
vragen nieuwe ouders waarom wij niet deel hebben
genomen aan het project. Tijdens de beginfase van de
ontwikkelingen hebben wij gesprekken gevoerd met de
architect, ouders en het team. Al snel bleek de ruimte
voor de kinderen veel minder te zijn dan in het huidige
gebouw. Ook wilden de toenmalige ouders niet dat
hun kind in een groot gebouw met teveel kinderen
zouden komen , ‘te massaal’ werd er gezegd. Kinderen
kunnen, als ze ook gebruik maken van de
kinderopvang, soms dagen van 8:00 tot 18:00 uur in
hetzelfde gebouw verblijven, dat past niet bij onze visie
op onderwijs. Toch zijn er nog andere redenen waarom
wij niet zijn overgegaan naar het Kindcentrum.
Samenwerking tussen scholen en voorzieningen kan
een meerwaarde hebben, maar alleen als je vanuit
eenzelfde visie op onderwijs en opvoeding wilt
verzorgen. Samen een nieuw gebouw ontwikkelen
betekent ook dat er veel aandacht moet komen voor
het bij elkaar brengen van mensen die in dat gebouw
gaan werken. Veel overleg dus. Wie gaat er wanneer
buitenspelen, wie viert er hoe laat Sinterklaas? Helaas
zijn er in het land veel voorbeelden waarbij er geen
meerwaarde is gerealiseerd. Door in ons eigen
vertrouwde gebouw te blijven zijn onze vrijheden
groter om ‘zo maar’ even naar buiten te gaan, van de
bieb gebruikt te maken wanneer wij maar willen, veel
groter dan in het Kindcentrum. Die vrijheid hebben wij
nodig om goed Jenaplan onderwijs te geven en dat is
iets waar wij voor staan. Denk maar aan de
weeksluiting.
Vliegende bananen
Helaas kan juf Ingrid voorlopig nog niet voor de groep.
Zij werkt wel wat ochtenden op school als
ondersteuning. Meester Harry blijft tot de
zomervakantie in de groep. Op di. 24 maart zal er een
centraal overleg met de ouders van de VB plaatsvinden
om u te informeren. Op 31 maart en 1 april zullen
voortgangsgesprekken plaatsvinden. Een intekenlijst
daarvoor zal tijdens de bijeenkomst op 24 maart
aanwezig zijn.

Studiedag 30-03-2015

Omdat Zondag Laetare dit keer vervalt, is de
noodzaak voor een opruimdag er ook niet meer.
Op maandag 30 maart is er nu een studiedag
gepland voor de leerkrachten over Jenaplan. De
school is die dag gesloten.
Belangrijke gebeurtenissen
23-03-2015
Schoolfotograaf, kleurrijke kleding
zorgt voor leuke foto’s.
24-03-2015
Obo naar Kubus dansvoorstelling
‘Jeuk’.
25-03-2015
Mibo naar Kubus, dansvoorstelling
‘Jeuk’. Let op: we zijn pas rond 11.45
terug!!
31-03-2015
Krokodillenbende en Donderstenen
naar de bibliotheek.
01-04-2015
Heksenketel gaat paaspakketten
rondbrengen in de Uiterton.
07-04-2015
Hippies en Heksenketel naar de
bibliotheek
07-04-2015
Start schoolproject “Mijn leven”
26-04-2015
Bobo klassenlunch (bord, beker en
bestek mee)
Mededelingen
Telefoonnummers:
Denkt u eraan om een gewijzigd telefoonnummer door
te geven? Regelmatig proberen wij ouders te bereiken
en blijken wij niet over de juiste nummers te
beschikken. Bij ziekte of een ongelukje is dit extra
vervelend voor het kind.
Douchen:
Douchen na gym is gezond en fris maar niet verplicht.
Opfrissen echter wel. Na afloop zitten we regelmatig
weer met elkaar in de klas en dan is het wel zo fris als
oksels, voeten, handen en hoofd even lekker gewassen
zijn. Geen spuitdeodorant a.u.b., deo rollers mogen
wel.
Opruimen:
Het is nog steeds een beetje rommelig in de school. We
vragen uw begrip daar nog even voor. Hopelijk kunnen
zaken snel worden opgeruimd. Mocht u vragen
hebben of informatie missen kunt u zich altijd wenden
tot Hans van Hest of Esther Smit of de leerkracht van
uw kind. Wij staan altijd open voor uw vragen
suggesties of opmerkingen.
Achterop deze Laetare actueel vindt u de nieuwe
gymtijden. Wellicht is het handig om deze achterkant
te bewaren.

Nieuwe gymtijden
Maandag:
ST
13:00-13:45
HK
13:45-14:30
HI
14:30-15:15
Dinsdag:
VB
CI
KB

10:00-10:40
10:40-11:20
11:20-12:00

DS
HI
HK

13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

Donderdag:
KK
ST

10:30-11:15
11:15-12:00

VB
CI
KB

13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

Vrijdag:
DS
KK

10:30-11:15
11:15-12:00

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag
naar de website: www.laetare.nl .

