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Een nieuwe middenbouw/continurooster
Een nieuwe middenbouw.
Dinsdagavond 30 mei jongstleden hebben wij de ouders van groep 2 bijgepraat over de nieuw te
vormen groep drie. Het was een goede bijeenkomst. Veel ouders staan zeer positief tegenover het
besluit. In het nieuwe schooljaar gaan we op gezette tijden u informeren over de voortgang. Er
worden ook bijeenkomsten georganiseerd voor de klankbordgroep. Ook hier horen we graag de
bevindingen.
U hoort snel van ons meer over het lokaal en niet onbelangrijk, de leerkracht(en) die de groep gaat
draaien.
Continurooster.
U heeft allemaal in de brief van de medezeggenschapsraad kunnen lezen dat het continurooster
definitief van start gaat in het nieuwe schooljaar. Wij gaan u in de laatste weken van het schooljaar
informeren over het verdere verloop. Veel ouders vragen om de nieuwe schooltijden.
Deze gaan er als volgt uitzien:
aanvang
einde
maandag
08.30 uur
14.00 uur
dinsdag
08.30 uur
14.00 uur
woensdag
08.30 uur
14.00 uur
donderdag
08.30 uur
14.00 uur
vrijdag
08.30 uur
14.00 uur

Bibliotheek op school
Elke dag is er een mogelijkheid voor de leerlingen van de Laetare om een boek te lenen in onze eigen
schoolbibliotheek. Maar hier hebben wij uw hulp bij nodig. Volgend jaar gaat het zonder vrijwilligers
niet lukken. We moeten de bibliotheek misschien wel sluiten. Wij vinden dit heel erg jammer.
Wij zoeken vrijwilligers die in de ochtend een half uurtje meehelpen met de uitleen van de boeken.
Vele handen maken licht werk. Ook voor één ochtend kunt u zich aanmelden.
Aarzel niet en neem contact op met Frits.
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Laetare sponsorloop
LAETARE SPONSORLOOP!!
Woensdag 12 juli, rondom school.
09.30 uur- 10.00 uur

afscheid
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21 juli is de laatste werkdag van Frits. Frits gaat met pensioen. Dit laten wij niet ongemerkt voorbij
gaan. We gaan een mooi afscheid organiseren. U hoort hier tijdig meer over.

En meester Oscar gaat de school verlaten.

Beste kinderen en ouders/verzorgers van Laetare,
De afgelopen 26 jaar heb ik met heel veel plezier mogen werken op Laetare. En hoewel ik het
nog steeds erg naar m’n zin heb, is het toch tijd voor iets anders. Na de zomervakantie ga ik
aan het werk op een andere school; Basisschool de Lispeltuut in Lelystad.
Dat betekent een hele verandering, vooral voor de kinderen die ’t komend schooljaar in de
Donderstenen zullen zitten. Want die groep blijft natuurlijk gewoon bestaan, en zal een
nieuwe meester of juf krijgen. Het Laetareteam gaat enorm haar best doen om een goede
opvolger te vinden, en ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.
Voor mij geldt dat ik de komende tijd veel zal terugdenken aan alle vrolijke, gezellige en
leerzame momenten die ik samen met jullie op Laetare heb meegemaakt. En ik hoop voor
iedereen op Laetare, dat er nog heel veel van dat soort momenten bij zullen komen.
Graag tot ziens, bijvoorbeeld op het Laetarefeest, of op het aanstaande 50-jarig jubileum.
Met vriendelijke groet, Oscar Duinkerken (Nog even) de meester van de Donderstenen

kamp
Kampdata:

Donderstenen
Spectrum
Krokodillenbende

vertrek
Woensdag 21 juni
Maandag 26 juni
Woensdag 28 juni

vertrek
Knuffelbuffels
3 juli
Vliegende Bananen
4 juli
Stampertjes
5 juli
Circus
6 juli
U krijgt tijdig een brief met het kampnieuws.

terugkomst
Vrijdag 23 juni
Woensdag 28 juni
Vrijdag 30 juni

terugkomst
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

Avondvierdaagse
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Volgende week is het zover. Dinsdag 6 juni start de avondvierdaagse.
Voor informatie kunt terecht bij Stephanie Carrillo de la Jara:
Spvanstraaten@gmail.com

Schoolplein
Het schoolplein is bijna klaar. Het was soms even behelpen. Veel lawaai en stof, maar het resultaat
mag er zijn. We zijn erg blij met de opknapbeurt en de aanpassingen. Als laatste staat de nieuwe
fietsenstalling gepland. Deze zal in de pinkstervakantie klaar zijn.

Ouderbijdrage en kampgeld
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Denkt u nog aan de ouderbijdrage en het kampgeld?
Wij wel!
Veel bedragen zijn al binnen, maar nog niet alle ouders hebben
betaald.
Kinderen waarvan het kampgeld niet is betaald kunnen helaas niet
mee op kamp.
We willen u nogmaals attent maken op het belang van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage zorgt
ervoor dat we een leuke Sinterklaas kunnen verzorgen voor de kinderen. Maar ook een bijdrage
voor het Laetarefeest. Zonder ouderbijdrage is dit alles niet mogelijk. De ouderbijdrage is niet
verplicht, maar wel broodnodig. Wij als school, leerkrachten en leerlingen hopen dat de
ouderbijdrage blijft bestaan.

ziek
Juf Daniëlle is ziek.
Juf Daniëlle zal voorlopig niet op school zijn. Haar taken worden zo goed mogelijk overgenomen door
een collega van een andere school. Haar naam is Richelle Ammerlaan. Zij zal alleen op woensdag
aanwezig zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.

Kalender voor de maand juni
Kalender april
5 juni
6-9 juni
13 juni
18 juni
21 juni
23 juni
25 juni

Tweede pinksterdag, kinderen zijn vrij
Vakantie, kinderen zijn vrij
Project: Thema Het jaar rond
Vaderdag
Start kamp bovenbouw
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Suikerfeest

Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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Een bericht van de organisatie van de avondvierdaagse.
Beste Wandelaars,
Dinsdag 6 tot 9 juni is het weer zover: LAETARE gaat de avondvierdaagse wandelen.
Ons startnummer is 27 op de Agorahof

Afstand
10 km
5 km

Verzameltijd
17:35
18.00
Veel wandelplezier!
Kom op tijd en loop gezellig mee!
Het thema van dit jaar is:
spookjes vs superhelden

Voor vragen: spvanstraaten@gmail.com
Of kijk eens op www.a4dlelystad.nl
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