LAETARE-ACTUEEL
Januari 2017

EEN MOOI JAAR
2016 zit er bijna op. Een jaar waarin we veel mooie momenten met elkaar hebben mogen beleven.
Een jaar waarin de school weer nieuwe stappen heeft gezet.
Wij hebben weer zin in het nieuwe jaar. We maken er samen wat moois van, samen met u en de
kinderen. Zo wordt het een jaar waarin we werken aan goed onderwijs, iedere dag opnieuw.
Het Laetareteam wenst u een fijne Kerst toe en een goed uiteinde van het jaar. Wij wensen u, en
iedereen die u dierbaar is, een goed 2017.

Kerst
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Kip Kerrie en Bruno zijn gelukkig weer bevrijd uit de IPad. Wij hebben bericht gekregen dat zij weer
veilig in Spanje zijn aangekomen.
Nu Kip Kerrie en Bruno van het scherm verdwenen zijn, zien we overal een gezellig haardvuur
branden. De kinderen maken zich op voor een mooie kerstviering. Onder de kerstboom wordt volop
gezongen.
Wij hopen dat we samen met u volgende week kunnen genieten van een mooie kerstviering en
afsluiting van het jaar.
Voor de ouders die hem gemist hebben, heb ik de uitnodiging nogmaals meegenomen in de Actueel.
Kerstkoor Laetare.
Ook dit jaar is er weer een kerstkoor. Onder leiding van juf Klazina is een aantal mooie liederen
ingestudeerd.

Personeel
Fleur van Meel is deze week gestart in de Knuffelbuffels. Fleur is derdejaars student aan de
Katholieke Pabo in Zwolle. We wensen Fleur een fijne stageperiode toe.
Het Circus neemt afscheid van Sarah Pilon, zij sluit haar stage periode af. Wij wensen haar veel
succes op haar nieuwe school.

Vertrek
Nog een paar dagen en dan is het zover. Juf Esther gaat Laetare verlaten. Donderdagavond is er
tijdens de kerstviering op het schoolplein gelegenheid om afscheid te nemen. Vrijdag nemen we
met de kinderen afscheid. Wij wensen Esther veel geluk op haar nieuwe school. De school waar
Esther heen gaat, krijgt een fijne directeur!

Laetarefeest
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Wij willen in januari starten met de voorbereidingen voor het Laetarefeest. Zonder uw hulp is het
Laetarefeest niet mogelijk.
Geef op tijd aan ons door wat u zou willen doen. Wij zijn blij met alle hulp, groot en klein.

Wij hebben uw hulp nodig
Elke ochtend is er voor de kinderen gelegenheid om in de schoolbibliotheek een boek te lenen. Dit
gaat echter niet vanzelf. Leerlingen uit de bovenbouw willen in januari weer meehelpen met de
uitleen en inname van boeken. Wij hebben u als ouder nodig om de leerlingen bij te staan. We
hebben al een aantal ouders bereid gevonden. Voor meer informatie kunt u langs gaan bij Frits.

Luizen
Maandag 9 januari is er weer een luizencontrole. U heeft het misschien al gehoord of gezien, maar
er zijn twee nieuwe ouders bereid gevonden om op gezette tijden de controle uit te voeren.
Wij als school zijn heel blij dat er elk jaar ouders bereid zijn ons te helpen.

Ouderbijdrage en kampgeld
De maand december is de maand waarop we als school blij zijn met de ouderbijdrage. Met de
bijdrage die u als ouder/verzorger geeft, kunnen de ouders van de ouderraad de kinderen die extra's
geven die het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest bijzonder maken. Uw bijdrage is hard nodig.
Daarom doen we een beroep om tijdig de ouderbijdrage te betalen. Heeft u het al gedaan, daarvoor
dank. Moet u het nog doen, wacht niet te lang. De sluitingsdatum ligt al in februari.
Denkt u ook aan het betalen van het kampgeld. U weet als de kerstboom weer naar zolder gaat, is
het weer snel zomer.
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Uiterton
Het is een mooie traditie geworden: elk jaar delen de leerlingen van de bovenbouw kerstpakketten
uit op De Uiterton. De kerstpakketten worden ons ter beschikking gesteld door de Riki-stichting. Wij
zijn blij dat wij als school deze taak mogen uitvoeren. Dit jaar is het de eer aan de leerlingen van Het
Spectrum.

Persbericht
Ouderkerk aan de Amstel, december 2016
Ruim 1300 kinderen en 1000 vrijwilligers brengen kerstbezoekjes aan ouderen
In deze tijd van winterse kou vinden door het hele land warme ontmoetingen
plaats tussen leerlingen van basisscholen, vrijwilligers van
Zonnebloemafdelingen en ouderen. De ouderen ontvangen hierbij ook een leuk
kerstpakketje. In totaal krijgen 19.000 ouderen een kerstpakket.
Kerst is een feest van samenzijn en aandacht voor elkaar. In de donkere dagen voor Kerst
voelen veel ouderen zich extra eenzaam of zelfs vergeten. Zij staan er alleen voor, of kunnen
vanwege hun gezondheid niet meer zelfstandig ergens naar toe. De Riki Stichting organiseert
dit jaar voor de 11e keer haar kerstactie. Hierbij staat liefdevolle aandacht voor ouderen
centraal. Met deze actie laat de Riki Stichting de oudere medemens weten dat er aan hen
gedacht wordt.
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In 48 verzorgingshuizen vinden gezellige activiteiten plaats waarbij jong en oud elkaar
ontmoeten. Leerlingen van omliggende basisscholen gaan op bezoek om samen met ouderen
te ontbijten, kerstversiering of kerststukjes te maken of liedjes te zingen. Het blijken elk jaar
weer waardevolle ontmoetingen voor zowel de ouderen als de kinderen.
De kinderen die een bezoek hebben gebracht aan het verzorgingshuis krijgen ook een
kerstpakket mee naar huis. Niet voor zichzelf, maar om tijdens een bezoekje persoonlijk te
geven aan een oudere uit hun eigen omgeving, bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de
straat. Ook vrijwilligers van de ruim 50 Zonnebloemafdelingen waar de Riki Stichting mee
samenwerkt, waaronder de Zonnebloem afdelingen Lelystad-Oost, Lelystad-West en
Lelystad Midden, gaan in deze periode op pad om een kerstbezoekje te brengen aan hun
gasten.
Lelystad
Op 20 december gaan leerlingen van R.K. Basisschool Laetare naar
Woonzorgcentrum De Uiterton.
Naast deze pakketjes ontvangen in Lelystad 100 families met kinderen die wel iets extra’s
kunnen gebruiken een pakket van ons.
De Riki Stichting organiseert 4 keer per jaar acties voor dezelfde groep ouderen. Deze
herhaalde aandacht draagt structureel bij aan het voorkomen en verminderen van
eenzaamheid. Een beetje aandacht voor elkaar doet veel goed. Een telefoontje, even
langsgaan of iemand uitnodigen samen iets te gaan doen; het zijn kleine gebaren die voor
ouderen van grote waarde zijn.
Welke oudere uit uw omgeving geeft u deze Kerst wat extra aandacht?

Kalender voor de maand januari
Kalender januari
22 december
23 december
9 januari
16 januari-20 januari
19 januari
20 januari

Kerstviering
Kinderen om 12.00 uur vrij, start kerstvakantie
Weer naar school
toetsweek
Studiedag onderbouw, kinderen vrij
Bijeenkomst nieuwe ouders
14.30 uur
toetsweek
Start project, thema: Ruimte en tijd

23 januari-27 januari
30 januari

Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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