LAETARE-ACTUEEL
Mei 2017

Eindtoets
Afgelopen dinsdag zijn 180.000 kinderen gestart met de eindtoets. Ook op Laetare zijn de kinderen
van groep 8 gestart met de eindtoets "IEP'.
Er was een gezonde spanning. De leerlingen hebben in hun eigen stamgroep de vier blokken
afgewerkt. Nu is het afwachten geblazen. De uitslag komt in mei.

Kinderresto ontvangt Maxima
Hoog bezoek voor Kinderresto Zuiderzeewijk. Koningin Maxima opent 20 april de vijftigste Resto
vanHarte. De eer is aan de Kinderresto in de Zuiderzeewijk. 13 kinderen van Laetare zijn druk in de
weer om een mooie maaltijd te bereiden. Verder wordt er een kookboek aangeboden de koningin
met recepten van de kinderen. Kinderresto is een initiatief van Resto VanHarte.
KinderResto is een veilige plek waar kinderen in een wekelijks terugkerend programma leren koken
en leren over een gezonde leefstijl. Tevens biedt het programma de mogelijkheid thema’s te
bespreken die het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid vergroten.

https://www.omroepflevoland.nl/.../lelystad-maxima-opent-50e-resto- vanharte

Voetbal
Een mooie prestatie.
Ook dit jaar hebben de jongens en meisjes van Laetare deelgenomen aan het schoolvoetbal toernooi.
Dankzij de inzet van vader Hoessein en Roy en juf Natascha is er volop getraind in opmaat naar de
wedstrijden.
De dames zijn derde in de poule geworden. Een mooi resultaat. De heren zijn verder gekomen en
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hebben een mooie derde plaats behaald in de klein finale.
Wij willen de kinderen feliciteren met de mooie uitslag. En de beide vaders bedanken voor hun inzet.

Gevonden voorwerpen
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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.

Kermis
Kortingsbonnen Kermis Lelystad
Van 22 t/m 30 april is er kermis in Lelystad. Voor de kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen
beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl

Avondvierdaagse
Binnenkort is het weer zover. Dinsdag 6 juni start de avondvierdaagse.
We hope dat er ook dit jaar weer veel vrolijke, gezellige en sportieve wandelaars meedoen.
De ouders van de ouderraad hebben dit jaar de organisatie op zich genomen.
Vrijdag 21 april krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee.
Voor informatie kunt terecht bij Stephanie Carrillo de la Jara:
Spvanstraaten@gmail.com
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Schoolplein
Maandag 10 april zijn de werkzaamheden gestart. Het gaat onvermijdelijk voor overlast zorgen. Om
de werkzaamheden snel af te ronden wordt er ook tijdens schooltijd doorgewerkt. In overleg met de
uitvoerder zal waar mogelijk rekening worden gehouden met het buitenspelen. De verwachting is dat
eind mei de werkzaamheden klaar zijn.

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 voor ouders
Herhaalde oproep!

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
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Kalender april
8 mei
18 mei
25 mei
26 mei
29 mei

Weer naar school
Start toetsweek
Hemelvaart/ alle kinderen zijn vrij
Vrije dag/alle kinderen zijn vrij
Vervolg toetsweek

Let op!
Gewijzigde data:
De Kaleidoscoopavond van 16 mei komt te vervallen.
De sponsorloop, gepland op vrijdag 14 juli is verplaatst naar woensdag 12 juli.
Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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