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Ridderfeest

Wat een geweldig feest hebben we samen beleefd! Iedereen die heeft meegewerkt om dit tot een succes te maken
willen wij hierbij héél hartelijk danken. Zonder uw inzet was het allemaal niet gelukt. Ook willen wij de kinderen een
groot compliment geven: zij zijn deze dag voorbeeldridders en jonkvrouwen geweest. Witte Wilhelm en Rode
Roderick waren onder de indruk van hun inzet en enthousiasme.
Kalender
In de kalender, die onlangs is uitgedeeld, zit een fout. De weeknummers kloppen niet vanaf januari 2016.
2015 heeft 53 weken en dat hadden we even over het hoofd gezien.
Voordelig zwemmen op studiedagen
Komend schooljaar mogen de kinderen van onze school tijdens onderstaande studiedagen voor een speciaal tarief
én met extra spelelementen lekker zwemmen in het Sportcentrum De Koploper. Een kaartje kost dan €2,50.
Kinderen jonger dan 7 jaar moeten begeleid worden door een meerderjarige. Dat geldt ook voor kinderen zonder
zwemdiploma. Kinderen ouder dan 7 en met een diploma kunnen geheel vrij zwemmen.
Overzicht van de studiedagen waarop deze actie geldt:
20-11-2015

Studiedag hele school

04-01-2016
25-02-2016

Studiedag obo (1-2)
Studiemiddag mibo en bobo
Studiedag hele school

29-03-2016

Studiedag hele school

30-03-2016

Studiedag onderbouw (1-2)
Studiemiddag mibo en bobo
Studiedag hele school

17-05-2015

Week van de Pauzehap
Van 28 september t/m 2 oktober hebben de bovenbouw groepen meegedaan aan ”De week van de pauze hap”.
Tijdens deze week hebben de kinderen ervaren hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes.
Het is de bedoeling dat uw kind wat vaker met een verantwoord tussendoortje naar school komt, bijvoorbeeld een
bijzondere fruitsoort of een groentesnack. Wilt u, als het mogelijk is, samen met uw kind, regelmatig voor een
gezonde snack kiezen?
Vervanging Heksenketel
Vanaf 17-09-2015 is meester Marc op woensdag donderdag en vrijdag werkzaam in de Heksenketel.
Vanaf 05-10-2015 werkt juf Rosanne op maandag en dinsdag in de Heksenketel. Samen vormen zij een nieuw duo en
zullen de vervanging van juf Nancy op zich nemen.
Tot dusver zijn kinderen én ouders enthousiast.
Marc en Rosanne, bedankt voor jullie inzet en welkom op Laetare.
Kinderboekenweek
Ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten rond de Kinderboekenweek.
De voorleesmarathon was geweldig en de kinderen hebben weer veel boeken gehoord die ze zelf wel verder uit
willen lezen. En dat kan ook want sinds vorig jaar nemen wij deel aan “de Bieb op school”. E.e.a. houdt in dat school
samenwerkt met de bieb en dat we veel boeken mogen en kunnen lenen. Ook hebben we een leescoördinator en
een heus uitleensysteem!
Tijdens de Kinderboekenweek wordt ook nog de boekenmarkt gehouden en er is een wedstrijd voor de beste
uitvinder van de school. De kinderen doen zelf allerlei proefjes en vrijdagochtend komt er een professor op school
die de Kinderboekenweek afsluit met een science-show. Kortom, lezen is leuk!

Uitje op vrijdag
We hebben u al per brief geïnformeerd maar hier nogmaals de aankondiging dat wij vrijdag naar de Bataviawerf
gaan waar ons een interactieve voorstelling wordt aangeboden. De kinderen gaan per stamgroep. De middenbouw
rijdt met auto’s heen en weer en de bovenbouw gaat per fiets. De middenbouw en bovenbouw blijven lekker op
school eten en hebben dus een lunchpakketje nodig.
Regels
Wij stellen elke twee weken een andere schoolregel centraal.
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan de volgende twee regels:
 School is een wandelgebied
 Buitenspelen op de juiste pleinen
Het wordt weer langer donker en lastiger om op tijd te komen. Samen lukt het beter. Help uw kind om op tijd op
school te komen.
Korte kennismaking met Janneke Wolting
Sinds dit schooljaar werk ik als medewerker Sterk in de klas, op Laetare. Met een aantal ouders heb ik al kennis
gemaakt op de ouderavonden. Ik werk de komende tijd op dinsdag.
Mijn taak binnen school is het begeleiden van kinderen die problemen ervaren in omgang met andere kinderen, op
het gebied van sociale vaardigheden, faalangst, emoties (boosheid, angst of verdriet), ADHD, etc. Ik werk samen met
betrokken ouders en leerkrachten om het traject zo succesvol mogelijk te laten verlopen.
Als er zorgen zijn over een kind van school, worden ouders daarin betrokken, dat is niets nieuws. Nu kan ik ook
ingeschakeld worden om mee te kijken en in gesprek te gaan met het kind. De leerkracht zal dit eerst met ouders en
IB-er overleggen.
Tot ziens op Laetare,
Janneke Wolting

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.
Laetarefeest
Noteer alvast in uw agenda:
vrijdag 11 maart 2016: Laetarefeest. U zult wel denken: Een vrijdag? Ja, klopt, een vrijdag. Wij hebben namelijk de
opzet van het feest veranderd. Later krijgt u meer details.
Belangrijke data
Woe. 7 okt
Woe. 14 okt
Vrij. 16 okt

Start Kinderboekenweek
kinderboekenmarkt
Techniekshow mibo/bobo
Bezoek van een professor

Vrij. 16 okt

Bezoek van mibo en bobo
aan Bataviawerf
Herfstvakantie
obo thema herfst
Schoolonderzoek GGD gr.7
Start project
wereldfeesten
Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)
Tussenrapportage

19 t/m 25 okt
26 okt
28 t/m 30 okt
Week 45
Vrij. 20 nov.
Di. 24 nov.&
Woe. 25 nov.

