LAETARE-ACTUEEL
April 2017

Laetare feest

Ook dit jaar kijken we weer terug op een mooi
Laetarefeest.
De aftrap was een mooie lawaaioptocht richting de KUBUS, het weer was ons gunstig gezind. In de
KUBUS stond ons een mooie viering te wachten.
En dan start het lange wachten tot de klok van drie. Een mooie kermis met veel blije gezichten. Het
lijkt wel of de vrijdag aardig begint te wennen.
Voor het eerst waren de kinderen welkom op de feestavond. Een mooi einde van een mooie dag.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor al hun inzet. Wij zijn samen het feest.
Volgend jaar een feest met een bijzonder karakter!

Afscheid groep 8
Afscheid groep 8
Het duurt nog even voor het zover is, maar er wordt al druk gewerkt aan het afscheid van groep 8
aan het eind van dit schooljaar. Wát er precies gaat gebeuren houden we nog even geheim. De
kinderen zijn samen met (juf) Chantal, (juf) Cindy en (juf) Jolanda bezig met de voorbereidingen. Deze
enthousiaste ouders (de moeders van Matthew, Calvin en Frauke) helpen de kinderen daarbij. Ze
oefenen op donderdagmiddag en op vrijdagmiddag om er aan het eind van het schooljaar een mooi
afscheidsfeest van te maken. Hier zijn we als school erg blij mee. We houden u op de hoogte. Mocht
u ook een bijdrage willen-kunnen leveren, meldt u zich dan bij één van deze drie ouders.
9

Kamp
Ook dit jaar gaan we op kamp. Echter gaan we dit jaar naar verschillende locaties. De bovenbouw
start dit jaar op 21 juni. De indeling is als volgt:
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Bovenbouw
Donderstenen
Spectrum
Krokodillenbende

Van - tot
21-06 t/m 23-06
26-06 t/m 28-06
28-06 t/m 30-06

De middenbouw start op 3 juli. De indeling is als volgt:
Middenbouw
Knuffelbuffels
Vliegende bananen
Stampertjes
Circus

Van - tot
3-07 t/m 4-07
4-07 t/m 5-07
5-07 t/m 6-07
6-07 t/m 7-07

De onderbouw heeft de jaarlijkse kampdag op 29 juni.

Gevonden voorwerpen
Wij gaan elke week de gevonden voorwerpen verzamelen. Dit betekent dat we alles rondom de
kapstokken en bij de verzamelplekken voor de overblijf en pauzehap verzamelen bij Frits. Wij ruimen
op gezette tijden de gevonden voorwerpen op. Blijf alert en kom tijdig langs, anders komt u
misschien te laat.

Laetare 50 jaar
Lelystad 50 jaar.
Laetare bijna 50 jaar.
In 2018 bestaat Laetare 50 jaar. We willen deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan. 50 jaar is
toch iets om trots op te zijn. Wij zijn al een klein beetje begonnen met nadenken hoe we dit passend
kunnen vieren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. We willen in het kader van het vijftig jarig bestaan
een museum inrichten. Een museum met voorwerpen, foto's en verhalen. Misschien heeft u als
ouder een leuke foto of een leuk verhaal. Wij gaan alles verzamelen om er in het volgend schooljaar
een mooie selectie uit samen te stellen.
Maar misschien heeft u een goed idee, of wilt u meehelpen. Laat het ons weten.

Eindtoets groep 8
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Op 18 en 19 april start de landelijke eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Dit jaar hebben wij
gekozen voor de IEP-toets. Voor meer informatie over de toets kunt terecht op de volgende site:
http://www.toets.nl/voorouders
Maar u kunt ook uw zoon of dochter vragen stellen over de IEP toets. Wij zijn al een aantal weken
aan het oefenen.

Schoolplein
Maandag 10 april wordt er een start gemaakt met de renovatie van het schoolplein. De komende
weken zal er heir en daar wat overlast zijn. Wanneer het plein klaar is, is nog onzeker, dit hangt mede
af van het weer. We kijken er naar uit hoe het plein er over twee maanden uitziet.

Ouderbijdrage en kampgeld

Denkt u nog aan de ouderbijdrage en het kampgeld. Wij wel!
Veel bedragen zijn al binnen, maar een aantal ouders heeft nog niet
betaald.
Uw betaling moet voor 31 mei binnen zijn!!
Muziekles
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Muziekles voor ouders
Bent u nieuwsgierig naar Nederlandse kinderliedjes?
Wilt u oefenen met de Nederlandse taal?
Vindt u het leuk om thuis met uw kind te zingen?

Kom dan naar de muziekles voor ouders!
Wekelijks op donderdag van 11.15-12.00 in ‘Het Alles-lokaal’.
Om 11.00 staat koffie en thee klaar en kunnen ouders met elkaar praten.
Tussen 11.15 en 12.00 leren we elke week een nieuw kinderlied en daarna zingen
we de liedjes die we al kennen.

Kom gezellig kijken en kennis maken! Heeft u jonge kinderen thuis? Neem ze mee.
Tot donderdag!
Klazina Jonkman- ten Wolde
Email: klazinatenwolde@hotmail.com
Telefoon/WhatsApp: 06-17183586

Kalender voor de maand april
Kalender april
5 april
14 april
17 april
18 april/19 april
18 april

Studiedag/alle kinderen zijn vrij
Goede vrijdag/alle kinderen zijn vrij
Tweede paasdag/ alle kinderen zijn vrij
Eindtoets groep 8
Studiedag onderbouw/alleen kinderen
onderbouw zijn vrij
Start meivakantie
Koningsdag
Weer naar school

24 april
27 april
8 mei

Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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Rad van fortuin.
Ook dit jaar was er dankzij de bijdrage van veel bedrijven en winkels een mooi prijzen pallet. Er
waren heel veel mooie prijzen. En alle prijzen zijn dankbaar in ontvangst genomen door de winnaars.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van het rad van fortuin. Met de
opbrengst is en blijft het voor ons als school mogelijk om een Laetare Vrijdag te organiseren.

Dank aan de volgende bedrijven:
Bakkerij Prins, De Eetalage, Le Passage Lunchroom, New and Beloned,
Sportbedrijf de Koploper, Hizi Hair, Ici Paris, Cigo lakeman, Duurzaam Lelystad
Nooteboom for Women, Hunkemoller, Primera, Pets Place, Urker Vishandel
Flash Golf, DSRfood, Mus'ab Kapsalon, Adam Factory bloemist, Gewoon leuk,Headlines
Beaty by Valet, Surinaamse pakketdienst, T'Pandje, Rob Jansen juwelier, Hakkenbar,
Favoriet naaiatelier, Van Looy groenteman, Bruna, Xam Xam, Schilder vishandel,
Kippenpoelier, Luijtjens Juwelier, Lucardi, Ringfoto, Jamin, Yes kapsalon, Readshop,
Knipcorner, Luxe groentenhandel, Andolu, Rene, Korenschoof, Vonk, Gait kapsalon,
Ecolander, Nieuwland, Thais eten, Momenti beauty, Jumbo, KC kapsalon,
Mud Run, Belevenissen Bos, The Wizards.
En alle ouders die een bijdrage hebben geleverd.
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