LAETARE-ACTUEEL
DECEMBER 2016

Sinterklaas
Op dinsdag 29 november mogen alle kinderen de schoen zetten. Op vrijdagmiddag na school hebben
de bovenbouwers tot uiterlijk 16:30 uur de tijd om hun surprise naar de klas te brengen. We hopen
dat Sinterklaas op maandag 5 december onze school komt bezoeken.
Dinsdagochtend hebben we een inloop tot 10:00 uur. Voor die tijd mogen de kinderen in hun klas
met speelgoed spelen.

Kerst
Donderdag 22 december is er 's avonds een sfeervolle kerstviering. Vrijdag vieren de kinderen het
nog in de klas en om 12:00 begint dan de kerstvakantie. (Maandag 9 januari 2017 begint school
weer.)
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Oproep:
Ook dit jaar willen wij de kerstviering opluisteren met kerstliederen, ten gehore gebracht door het
Laetare Kerstkoor. Wij zoeken voor dit koor nog een aantal ouders die mee willen zingen. Heeft u zin
om onder de begeleiding van Klazina mee te zingen, meld u dan bij Monique (Circus).
Aarzel niet en zing gezellig mee. Op 29 november oefent het koor, aanvang 19.30 uur.

Personeel
Wij willen iedereen bedanken die mee hebben gewerkt aan het afscheid van Geja. Geja heeft
genoten van de viering, de mooie cadeaus en uw aanwezigheid op de receptie.
De verjaardag van Frits had dit jaar wel een heel speciaal tintje. Dankzij een aantal moeders was er
feestelijk onthaal in de ochtend en een mooi feest in de middag. Frits is door hen op een hele
speciale manier in het zonnetje gezet.
Ik wil Nur Gibbes, Netty Huveneers, Tashara Gumbs, Marielle Heuriques, Luendra Trouwloon, Ratina
Baank, Salina Assakail en mevrouw Musluk hartelijk danken voor hun bijzondere inzet. Het is heel
mooi om te zien dat u als moeders Frits een onvergetelijke dag heeft bezorgd.
Juf Marjan, Berenboel, is herstellende. Het gaat steeds beter en er is zicht op een volledig herstel,
maar dat gaat nog wel even duren. Wanneer Marjan weer voor de groep staat is nog niet te zeggen.
Juf Nancy is regelmatig op school. Langzaam zal zij de draad weer op pakken. In het nieuwe jaar zal
Nancy starten met het re-integratietraject.

Vertrek

Tijdens de kerstviering op
22 december, wil ik graag van
iedereen persoonlijk afscheid
nemen.
Tot dan!

Vanaf 1 januari 2002 werk ik op Laetare, 15 jaar. Dat lijkt een hele tijd
maar het is omgevlogen. Heel wat uurtjes heb ik op deze fantastische
school doorgebracht en altijd met veel plezier. Mijn vertrek is dan ook
een heel grote stap voor mij persoonlijk. Ik laat immers een heel goede
werkplek, fijne collega's, hartelijke ouders en enthousiaste kinderen
achter. Toch heb ik na lang wikken en wegen besloten om deze stap te
zetten.
Vorig jaar heb ik het diploma "Vakbekwaam" gehaald en mag mijzelf nu
"directeur basisonderwijs" (Rado gecertificeerd!) noemen. Tja en met
zo'n titel wil je dan ook wel eens je vaardigheden in de praktijk
brengen. Op 1 januari 2017 zal ik dan ook starten als directeur op
basisschool De Keerkring in Emmeloord.
Ik zal jullie allemaal ontzettend gaan missen en wil iedereen bedanken
voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad. Eén ding kan ik wel
zeggen, ik ben trots dat ik op Laetare heb mogen werken!
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Laetare feest
Het klinkt nog heel ver weg, maar het staat zó voor de deur,...

vrijdag 24 maart LAETARE FEEST!
Zet deze datum in uw agenda.
We hopen ook dit jaar veel hulp te krijgen, om er zo samen een fantastisch feest van te maken.
U kunt zich al opgeven bij Carol van Son (Slingerapen) of Mirjam Smit (Stampertjes).
Heeft u andere tips of ideeën, dan horen we dat graag.

Wij hebben uw hulp nodig
Voor de bibliotheek zijn we op zoek naar ouders die in de ochtend de uitleen van de boeken willen
organiseren. Naast het innemen van boeken staat u de kinderen bij met het kiezen van een boek.
Voor info kunt u terecht bij Frits. Een aantal enthousiaste ouders hebben zich al gemeld.
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het roken op het schoolplein. Wij vragen aan de ouders die
roken om rekening te houden met de kinderen. Ga niet te dicht bij de ingang staan.
Veel ouders geven hun kinderen al een gezonde pauzehap mee naar school. U weet dat wij als school
een goed voorbeeld willen geven. Daarom nogmaals het verzoek om weer eens te kijken wat u uw
kind meegeeft naar school.
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Luizen
Ze waren even weg, de luizenmoeders. Na jarenlang trouwe dienst hebben de luizenmoeders het
stokje overgedragen.
Binnenkort zal er weer op gezette tijden een luizencontrole plaatsvinden.
Wanneer er luizen gevonden worden bij uw zoon of dochter zal u hierover geïnformeerd worden
middels een brief. Als er in de stamgroep luizen gevonden zijn krijgen alle ouders en verzorgers een
brief met de melding om alert te zijn.
Voor tips verwijs ik naar de volgende site: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl





Luizen controle, in December
Na kerstvakantie, 1e week Januari
Na voorjaarsvakantie, 1e week maart
In juni, tussen 12 en 16 juni 2017

Kalender voor de maand december
5 december Sinterklaas viering
6 december Inloop tot 10 uur
22 december kerstviering: 18.15 uur inloop – 19.30 uur viering voor de kinderen
Voor de ouders is er op het schoolplein een kerstmarkt deze start om 18.30 uur tot 20.30 uur
23 december kerstviering op school/ kinderen zijn om 12.00 uur vrij
23 december Start kerstvakantie
9 januari Weer naar school

Met vriendelijk groet,
Hans van Hest / Team Laetare
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