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Nieuws van de Ouderraad
Het jaarverslag en de jaarrekening van de ouderraad worden binnenkort gepubliceerd op de website
(www.laetare.nl). Hier kunt u nalezen waar de ouderbijdrage aan besteed is en welke activiteiten er hebben
plaatsgevonden.
Graag ontvangt de penningmeester het antwoordformulier ouderbijdrage/ kampgeld van u. Zo houdt zij gedurende
het jaar een beter overzicht.
U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij “de administratie” van school.
Nieuws MR
We bedanken Tabe Kooistra voor zijn inzet in de MR. Tabe heeft zich altijd volledig ingezet en was bij veel
belangrijke beslissingen betrokken. We zullen hem als gewaardeerd lid zeker missen.
Gelukkig is er een nieuwe ouder bereid gevonden om de functie van MR-lid te vervullen. We verwelkomen dan ook
Jaroen Hilbrink van harte en wensen hem veel wijsheid.
Ouderhulp gevraagd
Om de week gaat een aantal ouders op maandagmiddag onder leiding van juf Diana aan de slag met het maken van
verteltassen. De verteltassen zijn prachtig versierde tassen rond een prentenboek. Er worden spelvormen en
voorwerpen gemaakt om te helpen bij het interactief voorlezen van de prentenboeken. De prentenboeken worden
zowel op school gebruikt als uitgeleend aan ouders. Het is een leuke en gezellige activiteit met natuurlijk een lekker
kopje of thee erbij. Wilt u meedoen? Geeft u zich dan op bij juf Diana van der Starre. (De precieze data hangen op
het prikbord bij de onderbouw)

Ook aan de vaders wordt gevraagd om de handen gezamenlijk uit de mouwen te steken. We zoeken een aantal
gezellige en handige vaders die willen helpen om een vertelboom te maken. Dit kan op een dinsdagavond in overleg
met elkaar. Interesse? Geeft u zich op bij de leerkracht van uw kind.
Rekenweek
De rekenweek was een groot succes. We willen in week 7 (15-02 t/m 19-02) een 2e inloop bij rekenen organiseren. U
kunt u dan weer inschrijven bij de rekengroep naar keuze om een kijkje te nemen in een rekenles anno 2016.

Wijkavond rekenen kleuters
De onderbouw organiseert op 17-11-2015 een bijeenkomst over rekenen met kleuters op wijkniveau. Niet alleen de
ouders van school mogen komen maar ook mensen uit de wijk die geïnteresseerd zijn in rekenen met kleuters en
peuters zijn welkom.

Luizen
Het is niet fijn maar de kriebelbeestjes zijn er weer. Voor de nieuwste richtlijnen omtrent luizen verwijzen wij u graag
naar de website van GGD-Flevoland.
In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen, eventueel in combinatie met een behandeling van het
haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met
als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een
tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en er ontstaat ook geen resistentie.
Vooral het filmpje met kaminstructies kan u helpen het luizenprobleem te controleren. Zie hiervoor:
You tube: “Een luis in ja haar? Kammen maar!”
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
Laetarefeest
We zijn druk bezig met het Laetarefeest nieuwe stijl. We willen u er nogmaals op wijzen dat het Laetarefeest dit jaar
op een vrijdag gehouden wordt. Op 11 maart vieren we met z’n allen feest. Wil u erbij zijn? Misschien kunt u dan de
middag vrijhouden, dan wordt de spelletjesmarkt gehouden en dat wilt u natuurlijk niet missen! Over de rest van het
programma wordt u later op de hoogte gebracht.
Let op: Op maandag 14 maart zijn de kinderen vrij.
Op tijd komen
Het is weer donker als we opstaan, de dagen worden korter, opstaan wordt lastig. Probeert u toch alstublieft op tijd
te komen. De leerkrachten gebruiken een digitaal systeem om de absenten bij te houden zij zullen er de komende
tijd extra aandacht aan geven.
Fietsen
Regelmatig wordt er gefietst op de wandelpaden. Voornamelijk om 15:15. Hoewel we begrijpen dat kinderen en
volwassenen graag naar huis willen, brengt dit gevaarlijke situaties met zich mee. Kleuters worden soms bijna onder
de voet gereden tijdens het buitenspelen en als de school net uit is. Wilt u andere weggebruikers wijzen op gebruik
van de fietspaden?
Als we zelf het goede voorbeeld geven, is er de grootste kans op verandering.
2:8
2:8 Betekent acht complimentjes t.o.v. twee negatieve correcties. Op school hanteren de leerkrachten tijdens
taakspel deze regel.
Probeer het thuis ook eens.
Let er wel op dat de complimenten altijd gemeend moeten zijn en gaan over positieve gedrag van het kind.
Bijvoorbeeld niet: ”Jij bent leuk”, maar wel: “Jij hebt met buiten spelen goed samengewerkt”, of: ”Je helpt me erg
goed met opruimen”.

Speelgoedbeurs
Ook dit jaar is er in de Pijlers een speelgoedbeurs. Op vertoon van een toegangskaart (verkrijgbaar bij Esther of
Tineke) kan er gebruikt maar goed kinderspeelgoed gratis worden uitgezocht (Max. 3 cadeautjes per persoon).
Belangrijke data
Week 45
Vrij. 20 nov.
Di. 24 nov.&
Woe. 25 nov.
Vrij. 4 dec.
Do. 17 dec
Vr. 18 dec.
21-12 t/m 3-1
Ma. 4 jan.

11-01 t/m 22-01
Woe. 27 jan.

Start project
wereldfeesten
Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)
Tussenrapportage
Sinterklaas op school
Avond viering kerst
Kinderen ’s middags vrij
kerstvakantie
Onderbouw kinderen
hele dag vrij (studiedag)
Midden- en bovenbouw
kinderen alleen in de
middag vrij
Toets weken
Voorleesdagen

Bezoek ook eens onze website: www.laetare.nl. en volg ons op Facebook.

Tip: zie ook de agenda.

