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Deuren
Voor een goede doorstroming, zonder al te veel verstoppingen bij de deuren, willen wij u vragen om van de juiste
ingangen gebruik te maken.
Ouders met kinderen in de onderbouw, graag de onderbouwingang gebruiken. Kinderen van middenbouw en
bovenbouw kunnen gebruik maken van hun eigen, juiste ingang. Ouders mogen wél door de gangen van de
onderbouw naar de middenbouw lopen. Kinderen niet, zij komen door hun eigen ingang naar binnen. Vooral het
stuk langs de teamkamer is erg smal en niet gebouwd op zoveel “verkeer”. Het is misschien verleidelijk om door de
bovenbouwdeur naar binnen te gaan als uw auto voor de school geparkeerd staat, maar we vragen u toch met klem
niet dóór de school naar de onderbouw te lopen.
Kleuters vrij
In verband met de verbouwing voor de peuterspeelzaal “Peutertalent” zijn de kinderen in de onderbouw op 10, 11
en 12 februari vrij.
We willen u bedanken voor de gesprekken op de ouderavond over dit onderwerp. Het is fijn om samen van
gedachten te wisselen bij dit soort belangrijke veranderingen.
Rekenweek
Van 8 t/m 12 februari is er weer een rekenweek. U kunt zich inschrijven bij de leerkracht waarbij uw kind rekent. U
mag een gewone rekenles bijwonen en krijgt zo meer inzicht in hoe het moderne rekenonderwijs eruit ziet.
Binnenkort zullen we ook bij andere vakken zo’n kijkuurtje organiseren. We merken dat ouders én leerkrachten hier
erg veel van opsteken.
Rapportage-avonden
Tijdens de rapportage-avonden heten de leden van de OR (=ouderraad) u welkom. U kunt bij hen terecht voor al uw
vragen en/of opmerkingen. Zij vertegenwoordigen ons, maar ook u. Het is dus van belang dat u weet wie er in de
raad zitting nemen, wat zij doen en hoe u in contact met de leden kunt komen. De OR is op zoek naar een
penningmeester. Jenny Bezema wil na vele jaren trouwe dienst het stokje volgend jaar aan de juiste persoon
doorgeven.

Ouderbijdrage en kampgeld
Heeft u de ouderbijdrage en/of het kampgeld nog niet betaald, maak dat dan snel in orde. Betalen kan via nummer
NL94 INGB 0005730349 of contant op school tijdens de rapportage-avonden (graag met gepast geld). Wilt u een
betalingsregeling treffen, neem dan snel contact op met de penningmeester,
Jenny Bezema (231521).
Afval
Regelmatig ruimt Marja Hilberink met een aantal kinderen het schoolplein op. Het zou fijn zijn als er nog iemand van
u met een groepje kinderen één keer per maand het (zwerf)afval in en om de school op wil helpen ruimen. U kunt
zich hiervoor opgeven bij de leden van de OR of bij de leerkracht van uw kind.
Emailadressen
Op de rapportage-avonden wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. We willen graag alle
emailadressen van ouders invoeren in ons systeem. Op deze wijze kunnen we u in de toekomst tijdig informeren als
er bijvoorbeeld een leerkracht ziek is maar ook de brieven voor de rapportage-avonden rondsturen. In ons nieuwe
systeem zit een zogenaamd ouderportaal. In de nabije toekomst wordt het voor u als ouder ook mogelijk om
bepaalde gegevens van uw kind in ons schoolsysteem in te zien.
Carnaval
Op 5 februari vieren we carnaval.
Kinderen zijn om 11:30 vrij om zich mooi te verkleden voor de middag. Er is deze middag geen
overblijfmogelijkheid. Om 13:10 gaan de deuren van school open. Ouders die verkleed zijn mogen blijven. Jonge
kinderen kunnen helaas niet blijven.
Enquête ouderbetrokkenheid
Bij de rapportagebrieven heeft u een enquête ouderbetrokkenheid ontvangen. In de begeleidende brief staat dat u
deze voor 1 maart “terug kunt sturen”. Natuurlijk kunt u deze enquête gewoon inleveren bij de leerkracht van uw
kind of op het kantoor, waar een inleverdoos staat. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Studiedag
Donderdag 25 februari is er een studiedag.
Leerkrachten gaan onder meer aan de slag met rekenen, voorbereidingen voor het Laetarefeest en het inrichten van
de nieuwe onderbouwgroepen.
Groep 3 krijgt volgend schooljaar een nieuwe leesmethode; Veilig leren lezen. Deze methode wordt de komende
periode al wat uitgeprobeerd. Er is leerlingsoftware en thuissoftware beschikbaar bij deze methode. De leerkrachten
van de middenbouw gaan hiermee aan de slag.
Laetarefeest
Op vrijdag 11 maart is het Laetarefeest.
De kermis start om 15:00 en duurt tot 17:00 uur. Kinderen gaan om 18:00 uur naar huis maar ouders mogen blijven
voor een hapje drankje en dansje. De avond is om 21:30 uur afgelopen. Wilt u graag meehelpen? Geef u dan op bij
Mirjam Smit (Stampertjes) of bij Esther Smit. Op de rapportage-avond ontvangt u een brief waarop u kunt aangeven
of en op welke manier u kunt helpen. Samen maken we er weer een prachtig feest van!
Rad van avontuur
Voor het rad van avontuur zijn we nog op zoek naar leuke prijzen en prijsjes. Zowel voor het rad van de kinderen als
voor het rad van de volwassenen.
Een snelle start
De bon in deze Actueel is goed voor 10 punten. Knip hem uit en neem hem op het Laetarefeest mee naar school. Zo
heb je de eerste 10 punten al direct binnen!

Ziekte
Helaas heerst er een fikse griep en is onze school getroffen door veel ziektegevallen. Ook onder
leerkrachten. Er zijn de laatste weken nogal wat invallers actief en wij hopen op uw begrip als
zaken misschien niet helemaal lopen zoals u gewend bent.

Belangrijke data
01-02-2016
05-02-2016

02-02-2016
09-02-2016
8 t/m 12-02
10, 11 en 12-02
23-02-2016
25-02-2016
27-02 t/m 6-03

Start Schoolproject
“kunst”
11:30: alle kinderen
naar huis. Géén
overblijfmogelijkheid
13.10: start Carnaval
Rapportage-avonden
Rekenweek
Kleuters vrij i.v.m
verbouwing.
Kubus, voorstelling bobo
Studiedag, kinderen vrij
voorjaarsvakantie

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

Tip : Zie ook de agenda.

