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Op tijd
Op tijd komen is fijn. Fijn voor uw zoon of dochter, fijn voor de juf of meester en voor de groep.
Vorige maand zijn wij gestart met de actie "Op tijd". Het is goed te zien dat de actie in goede aarde is
gevallen. Niet allen wij als team vinden het belangrijk, ook u als ouder kunt dit waarderen. Het is dan
fijn om mee te kunnen delen dat wij merken dat de meeste kinderen op tijd komen. Wij willen door
gaan met de actie, laten we er een goede gewoonte van maken.

Kom op tijd!
Politiekids

Politiekids zijn officieel geïnstalleerd.

http://www.politiekids.nl/

Personeel
Griepgolf?
Of we nu willen of niet, het is een terugkerend verschijnsel. Het begint met een zieke en al gauw
volgen er meer. Soms denk dat je het ergste hebt gehad, maar dan steekt het de kop weer op. We
hebben de afgelopen maand meerdere leerkrachten zien afhaken en leerkrachten die de dans net
zijn ontsprongen. We hebben met behulp van een aantal invallers de lessen redelijk tot goed kunnen
continueren. Maar het is altijd net even anders. We hopen dat we met de lente in zicht het zwaarste
achter de rug hebben.
Juf Relinde en Monique zijn weer op school begonnen. Ook Juf Ingrid is weer aan het werk met
ondersteuning van een leerkracht
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Juf Diana zal de komende tijd wel op school zijn maar niet in de groep. Diana is vanaf de
herfstvakantie ziek gemeld. In overleg met Diana is afgesproken dat zij tijdelijk andere
werkzaamheden gaat verrichten. Werken in de groep is even te veel voor Diana.

Gevonden voorwerpen
Onze kist met gevonden voorwerpen was eventjes leeg, maar is nu al weer aardig vol. Elke dag
blijven er kledingstukken en broodtrommels achter. Als u iets mist, kijk dan even in de kist bij Frits.

Laetarefeest
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Achter de schermen wordt er al volop gewerkt aan de voorbereiding van het feest. Gelukkig is er veel
ervaring opgebouwd, wat de voorbereiding van het feest een stuk makkelijker maakt. Maar de tijden
veranderen en dat merken wij ook als school. Waar vroeger de vrijwilligers in de rij stonden voor
allerlei klussen die te maken hadden met de voorbereiding, sponsering en hulp op de dag zelf, zien
wij dit elk jaar afnemen. Om het feest te laten slagen hebben wij u, de ouders van onze kinderen,
hard nodig. Tijdens de rapportage gesprekken zullen wij de ouders actief aanspreken met de vraag of
wij op u kunnen rekenen. U kunt zich elke dag aanmelden. Een lijst met activiteiten vindt u in de hal
bij het boeken podium. Uk kunt ook altijd bij uw eigen leerkracht terecht.

Wij hebben uw hulp nodig

Herhaalde oproep!!!
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 bij Frits terecht.
Want lezen is voor iedereen belangrijk.

Ouderbijdrage en kampgeld

Denkt u nog aan de ouderbijdrage en het kampgeld. Wij wel!
Veel bedragen zijn al binnen, maar een aantal ouders hebben nog
niet betaald.
Tijdens de rapportage avonden kunt u voor vragen hierover terecht
bij de ouders van de ouderraad.
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Muziekles
Nederlandse kinderliedjes.
Voor ouders die Nederlands willen oefenen.
Spreekt dit u aan, is het iets voor u?
Kom dan langs, elke donderdag van 11.15 uur tot 12.00 uur.

Kalender voor de maand januari
Kalender januari
7 maart-9 maart
24 maart
5 april

Rapportagegesprekken
Vrijdag Laetare
Studiedag/ alle kinderen zijn vrij

Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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Voor de diverse vrijwilligerstaken kunt u ook gebruik maken van de Hulpcheque.
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Oproep!
Wie heeft er een stofzuiger die kan blazen. Voor het spel ballonnenblazen zijn
wij op zoek naar een blazende stofzuiger.
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