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Laetarefeest
Vrijdag 11 maart is het zover. Het jaarlijkse Laetarefeest. Dit jaar niet zoals je gewend bent op de zondag, maar op
vrijdag. Natuurlijk zijn alle ouders van harte welkom bij de viering, als begeleiders bij de kermis én ’s avonds bij het
feestje. We hopen u allemaal te zien.
Het programma:
08.30: We verzamelen ons buiten op het bovenbouwplein.
Pauzehap meegeven is niet nodig.
08.45: We lopen met z’n allen in een lawaaioptocht naar Sportcentrum De Koploper.
09.15: Viering in de sporthal met het thema “Aandacht”.
11.30: Terug op school. Alle kinderen gaan naar huis om te eten. Er is dus geen overblijf mogelijkheid.
Geen school tot 15.00 uur
15.00: Kinderkermis met heel veel spelletjes en andere leuke dingen om te doen.
17.30: De kinderkermis is afgelopen.
18.00: Feest voor ouders en genodigden
21.30: Einde
We gaan er met z’n allen een leuke en gezellige dag van maken, dus neem je zonnigste humeur mee. Wij hebben er
zin in. Jij ook?
Zaterdag vanaf 10.00 uur ruimen we op. Ouders zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.
Denkt u eraan dat de school op maandag 14-03-2016 gesloten is?
Ouderbijdrage
Denkt u eraan dat voor 15 april de ouderbijdrage en het kampgeld betaald moeten zijn. Kinderen kunnen alleen mee
op kamp als er betaald is. Mocht het betalen -om wat voor een reden dan ook- niet lukken, komt u dan even langs bij
meester Hans of Juf Esther. Zij kunnen eventueel een betalingsregeling met u aangaan.

Paasontbijt
Op donderdag 24 maart organiseren wij weer een paasontbijt. Ouders mogen net als vorig jaar gezellig mee-eten. U
en de kinderen nemen bestek, een bord en beleg mee, de rest wordt verzorgd door Laetare.
Ziekte
Juf Ingrid komt langzaam aan weer terug op school. Zij kan nog niet voor de groep maar zal haar werk als
rekencoördinator oppakken in de uren die zij op school aanwezig is.
Juf Selina van Knippenberg neemt haar taken in de Vliegende Bananen waar.
Juf Stefanie werkt een aantal uren in de week Zij biedt ondersteuning aan kinderen die extra hulp nodig hebben.
Meester Jan gaat met pensioen. Na lang wikken en wegen heeft hij besloten met vervroegd pensioen te gaan.
Natuurlijk neemt hij nog afscheid van de school. Hierover te zijner tijd meer.

Klankbordgroep
De ouders van de klankbordgroep zijn onlangs voor een eerste keer bij elkaar gekomen. We hebben al veel
besproken en gaan binnenkort weer samen in gesprek over ouders als partners op Laetare. Mocht u ook deel willen
nemen aan de klankbordgroep, kunt u zich aanmelden bij Esther Smit. Onderwijs maak je samen!
Op tijd komen
Zorgt u dat de kinderen door de juiste ingang naar binnenkomen en op tijd in de klas zijn? Als de kring al is
begonnen moeten de kinderen die later binnen komen, aan hun eigen tafel gaan zitten. De kring inlopen werkt
storend.
Vrije dagen
Ouders wijzen ons terecht op het feit dat er dit jaar enkele vrije dagen niet opgenomen zijn in de jaarkalender (zoals
bijvoorbeeld maandag 14-03).
Wij beseffen dat dit voor vele werkende ouders erg lastig kan zijn. Onze excuses hiervoor. We zullen proberen het
volgend schooljaar beter te plannen.
Luizen
Aanstaande woensdag is de landelijke luizendag. Op onze school vindt de luizencontrole volgende week plaats i.v.m
het Laetarefeest. Wilt u in het kader van deze actie dit weekend uw kinderen thuis controleren op hoofdluis en
eventueel uitkammen? In de folder van de landelijke luizendag vindt u meer informatie.
Belangrijke data
07-03-2016
11-03-2016
14-03-2016
22-03-2016

24-03-2016

25-03-2016
28-03-2016
29-03-2016
30-03-2016

Start Peutertalent
Obo thema pasen
Laetarefeest
Laetare opruimdag
Kinderen zijn vrij
Wereldwaterdag
Bobo loopt voor schoon
drinkwater op 23-03-2016
Paasontbijt
Ouders zijn van harte
uitgenodigd
Goede vrijdag
Kinderen zijn vrij
2e paasdag
Kinderen zijn vrij
Studiedag hele school
Kinderen vrij
Studiedag
obo hele dag vrij
(Er staat studiemiddag vermeld in
de schoolkalender voor mibo en
bobo, maar op woensdagmiddag
zijn de kinderen natuurlijk altijd al
vrij!)

04-04-2016
07-04-2016

WO-thema mibo en bobo
omgeving en landschap
KlasseLunch bobo
Lunch op school

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

Tip : Zie ook de agenda.

