LAETARE-ACTUEEL
Februari 2017

Op tijd
Op tijd komen is fijn. Fijn voor uw zoon of dochter, fijn voor de juf of meester en voor de groep.
Wij hebben de regel dat kinderen vanaf 8.15 uur welkom zijn. Om 8.25 uur gaat de bel, de kinderen
zitten in de kring. Om 8.30 uur start de les. ’s Middags gaat de bel om 13.10 uur en moeten de
leerlingen om 13.15 uur in de kring zitten.
Te laat komen is niet alleen als je na half negen de school binnen komt. Te laat komen is ook als je
om iets voor half de school binnen komt; immers zit je dan niet op tijd in de kring.
Waarom dit bericht? Wij merken dat steeds meer kinderen niet op tijd of net te laat binnen komen.
Dit verstoort de les voor de kinderen die wel op tijd zijn.
Een oproep aan iedereen, maar vooral aan de ouders die te laat komen. We zijn tegenwoordig extra
aan het opletten om het te laat komen terug te dringen. Daarom vragen we na drie keer te laat een
gesprek aan met ouders en na zes keer te laat een gesprek met de leerplichtambtenaar. Hierover
heeft u al eerder bericht gekregen.

Kom op tijd!

Politiekids

Politiekids in de Zuiderzeewijk.
Kinderen van Laetare, Vuurtoren en Ichtus nemen deel aan Politiekids. Na een leuke voorlichting in
de groep konden de kinderen zich opgeven. Er waren veel kinderen enthousiast en er was dan ook
geen gebrek aan kandidaten. Deze week zijn de gelukkigen bekend gemaakt. Zij gaan binnenkort
starten. Ik nodig de kinderen van harte uit om hier verslag te doen van hun ervaringen.
http://www.politiekids.nl/
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Personeel
De afgelopen weken heeft u misschien juf Marjan weer in de school gezien. Marjan is, in afwachting
van een operatie, weer tijdelijk op school. Wanneer de operatie achter de rug is, zal er weer stap
voor stap gewerkt worden aan haar terugkeer voor de groep.
Juf Tamara blijft uiteraard de taken van Marjan overnemen als duo in de Berenboel. Verder zal
Tamara op dinsdag en om de week op woensdag werken met leerlingen uit de midden- en
bovenbouw, speciaal voor het vak rekenen.

Gevonden voorwerpen
Het is weer zover. Onze kist met gevonden voorwerpen is vol. Het blijft een raadsel dat al die
kledingstukken niet worden gemist. Misschien dat er iets van u bij ligt.
Mist u iets, kom dan langs. We bewaren de spullen tot en met vrijdag 3 februari.

Laetarefeest
Wij willen in februari starten met de voorbereidingen voor het Laetarefeest. Zonder uw hulp is het
Laetarefeest niet mogelijk. Voor de diverse activiteiten zoeken we ouders. Er zijn veel verschillende
dingen die u kunt doen om ons te helpen; een kraam bemensen, eten koken, meehelpen met het
inrichten of gewoon een handje helpen met opruimen.
Geef op tijd aan ons door wat u zou willen doen. Wij zijn blij met alle hulp, groot en klein.
Wij gaan u binnenkort uitnodigen voor de diverse activiteiten en klussen.

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 maar kunnen nog een aantal ouders gebruiken. Voor
meer informatie kunt u langs gaan bij Frits.
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Cito
De afgelopen twee weken waren er weer de toetsweken, ofwel de afname van de Citotoets.
Het is goed om af en toe nog eens uit te leggen wat we doen.

Het Cito leerlingvolgsysteem
Op de basisschool krijgen kinderen toetsen uit de boeken waar ze mee werken. Dit worden
de methodegebonden toetsen genoemd. Kinderen krijgen voor het gemiddeld resultaat van
de toetsen in een bepaalde periode een cijfer, of bijvoorbeeld een voldoende of goed op hun
rapport.
Naast de toetsen uit de schoolboeken maken de leerlingen op de meeste scholen toetsen uit
een leerlingvolgsysteem. Het meest gebruikte leerlingvolgsysteem in Nederland is
het leerlingvolgsysteem van Cito.
Cito is een organisatie die gespecialiseerd is in het samenstellen van toetsen. Ze zijn
bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het maken van de eindexamens op de middelbare
school.
Met een leerlingvolgsysteem wordt tweemaal per jaar per lesstofonderdeel onder meer
vastgesteld:


of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen.



of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van
dezelfde leeftijd.

Een leerlingvolgsysteem is dus een meetinstrument voor de lange termijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende site.
http://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/citotoetsen/leerlingvolgsysteem/
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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.

Continurooster

Veel scholen zijn de laatste jaren overgegaan naar andere schooltijden; een zogenaamd
continurooster. De kinderen zijn dan de hele dag op school en komen tussen de middag niet naar
huis. De kinderen eten samen in de klas met de juf of meester maar zijn dan wel eerder uit. Er zijn
verschillende vormen van een continurooster. Ook binnen het team van Laetare, de ouderraad en
MR is gesproken over een ander rooster. Binnenkort zullen wij u verder informeren over de
voortgang. Ook willen wij een ouderavond organiseren om u als ouder te informeren wat het zou
beteken voor onze school. We kunnen u vertellen wat de voordelen zijn, maar ook de nadelen.

Kalender voor de maand januari
Kalender januari
14 februari
15 februari
20 februari – 24 februari
25 februari

Kaleidoscoop avond Onderbouw
Studie dag / alle kinderen zijn vrij
Krokus vakantie
Carnaval

Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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Voor de diverse vrijwilligerstaken kunt u ook gebruik maken van de Hulpcheque.

Bootcamp in de Zuiderzeewijk
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Bootcamp staat voor gezelligheid, saamhorigheid en respect. Om deze reden organiseer ik
verschillende bootcamp cursussen voor jong en oud. Bootcamp bestaat uit uitdagende fysieke
oefeningen, coördinatie en balans zoals: burpees, opdrukken, springen, rennen en nog veel
meer. Op onderstaande tijden kunt u aansluiten bij de bootcamp cursussen:
Woensdag ochtend: 09:30-10:30 uur (alleen volwassenen):
MFA Zuiderzee (Waddenlaan 2)
Lesgever: Gert
Woensdag middag: 13:30-14:30 uur (ouder en kind*)
MFA Zuiderzee (Waddenlaan 2)
Lesgever: Gert
*Let op; deze les is voor ouder en kind combinatie. Het is niet de bedoeling dat kinderen
zonder ouders meedoen.
Kosten zijn 1 euro per volwassenen, kinderen die meesporten met de ouder sporten tijdens het
middaguur gratis. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Gert via email:
zuiderzeerun@gmail.com

Staats secretaris Klijnsma bezoekt Kinderwijkraad.
Na een korte wandeling in de wijk, waarbij kinderen van De Vuurtoren
meewandelden, kwam het gezelschap aan bij MFA Zuiderzeewijk. Hier werden de
staatssecretaris en de wethouder ontvangen door de kinderen van de wijkraad en
hun begeleiders. De kinderen overhandigden aan de staatssecretaris een manifest,
waarin de aanpak van '7 vliegen in één klap' te lezen is. Zo werken de kinderen van
de wijkraad bijvoorbeeld aan democratisch burgerschap, participatie via eigen
initiatief en draagvlak en vertegenwoordiging.
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