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De tweede Actueel van dit schooljaar, de tweede actueel digitaal. Als u dit leest betekent dit dat u de
Actueel ontvangt. Dat is mooi, want we willen alle post van de Laetare digitaal aan u doen
toekomen. Het is belangrijk dat u zorgt dat u mailadres bij ons bekend is en dat u wijzigingen aan ons
doorgeeft.

Oudergesprekken
Volgende week zijn de eerste oudergesprekken. U heeft de uitnodiging voor de laatste keer via een
brief ontvangen. Mocht u niet kunnen op de voorgestelde tijd, geef dit dan door aan de leerkracht
en kijk samen naar een ander moment.
Dit jaar zal het gesprek een ander karakter krijgen dan u gewend bent. Naast de informatie over hoe
het met het kind op school gaat, willen we van u ook horen hoe het met u kind thuis gaat. Daarmee
denken we op school uw kind beter te kunnen begeleiden. (Dit wordt het omgekeerde oudergesprek
genoemd.) Als u meer tijd nodig heeft, dan maakt de leerkracht graag een nieuwe afspraak met u.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 1 november en donderdag 3 november. Het kan zijn dat de
leerkracht hiervan afwijkt in verband met andere afspraken.

Vandalisme, wij hebben uw hulp nodig!
Het zal u niet ontgaan zijn dat de school regelmatig slachtoffer is van vandalisme. Laetare is niet de
enige school die veel overlast ondervindt. Het gaat om overlast die de scholen veel geld kost en
daarnaast de school beschadigt. Met de brandstichtingen is er een nieuwe grens bereikt.
In overleg met de politie en de gemeente onderzoeken wij wat wij kunnen doen aan dit probleem. Er
zal een aantal aanpassingen worden uitgevoerd. Meer verlichting in en om de school. Een beter
beveiligde fietsenstalling zal in februari 2017 worden gebouwd. Verder wordt overwogen om
camerabewaking aan te schaffen.
Dit zal echter niet voldoende zijn. We hebben uw hulp nodig. Vele ogen maken het vandalen
moeilijk, zij houden er niet van om gezien te worden. De Zuiderzeewijk maakt deel uit van een
landelijk initiatief, de Whats App buurt preventie. De politie heeft ons aangeraden om u als ouders
op dit initiatief te wijzen. U kunt op deze wijze anoniem en effectief helpen aan een veilige wijk.
Inbraken verijdeld
Een aantal groepen heeft al bewezen, dat zo’n buurtinitiatief goed kan werken. Enkele inbraken zijn
verijdeld en in één geval kon ook een inbreker in de kraag worden gevat. De politie en de gemeente
Lelystad zijn dan ook enthousiast over het ontstaan van deze WhatsApp groepen. Daarnaast hebben
de borden ook een preventieve werking. Voor potentiële inbrekers is direct duidelijk dat bewoners in
de betreffende wijk/buurt alert zijn en niet alleen elkaar, maar ook de politie alarmeren bij verdachte
situaties. Hierbij kun je denken aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof,
bedreiging of mishandeling. Groepen kunnen ook elkaar alarmeren.
Voor de Zuiderzeewijk doen de volgende straten mee, de IJssellaan, Waddenlaan en Zuiderzeelaan
incl. het Rode Klif en Gildenhof.
Met uitzondering van het Lelycentre, Bastion, Jagersveld, Kofschip, Langevelderslag en Parkzijde.
U kunt zich aanmelden bij:
http://www.wabp-lelystad.nl/61-wijken/zuiderzeelaan
We zijn met de scholen de Vuurtoren en Ichtus in gesprek om te kijken hoe we het buitenspelen
voor de kinderen veiliger kunnen maken.

Afscheidsfeest

Het is nu aftellen tot de laatste schooldag van juf Geja. Geja gaat met pensioen. Na de herfstvakantie
heeft Geja geen lesgevende taken meer en kan zij al een beetje wennen aan het idee om zonder
kring de dag te beginnen. Wij laten Geja natuurlijk niet gaan zonder een afscheidsfeestje.
4 november is het zover, dan gaan we het afscheid samen vieren.
U bent als ouders van harte welkom op de afscheidsreceptie. Deze is van 14.45 tot 15.15.

Een geslaagde ouderavond

Elk jaar geven de ouders van de Ouder Raad inzage in wat zij allemaal doen, niet alleen in
activiteiten maar ook met het geld dat u als ouders beschikbaar stelt middels ouderbijdrage en
kampgeld. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling. De avond had dit jaar een ander karakter: er
was een vrijwilligersmarkt ingericht. Want naast een onmisbare ouderraad kunnen wij ook uw hulp
niet missen. Veel ouders hebben op deze wijze een kijkje kunnen nemen in de vele activiteiten die
wij met uw hulp kunnen organiseren.
U kunt een overzicht van de activiteiten vinden op de site en op facebook.
Ik wil graag alle ouders bedanken voor hun aanwezigheid op deze avond, en ik wil de ouders van de
Ouderraad bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Nieuwe gezichten
Maandag 24 oktober is meester Brendon gestart in de Hippies. Brendon gaat zowel juf Geja
vervangen als ook juf Esther. De kinderen van de Hippies hadden voor de vakantie al kennisgemaakt
met meester Brendon.
In de onderbouw zijn twee stagiaires begonnen. In de Berenboel is Chennah elke woensdag en
donderdag aanwezig . Zij volgt haar opleiding op de Landstede. Een klasgenoot van Chennah,
Ramona zal op woensdag een donderdag bij de Slingerapen aanwezig zijn.

Bekende gezichten
Relinde is na de herfstvakantie gestart in de Knuffelbuffels. Na een welverdiend
zwangerschapsverlof zal Relinde maandag, dinsdag en woensdag weer voor de groep staan. Lisette
neemt de donderdag en de vrijdag voor haar rekening. Met het vertrek van Pinka naar het
buitenland kan zij niet meer aanschuiven tijdens het oudergesprek. Zij heeft informatie
overgedragen naar Relinde. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Informatieavonden Voortgezet Onderwijs
Veel ouders hebben de eerste informatieavonden van de verschillende VO-scholen bezocht. Een
spannend moment voor zowel kinderen als ouders. Ook kinderen uit groep 7 kunnen al een kijkje
gaan nemen. Wij wensen de ouders en de jongens en meisjes uit groep 8 veel sterkte met hun
keuze.

Nieuws uit de bouw
Onderbouw
Legoschip
De kinderen van de Berenboel hebben een bezoek gebracht aan de SGL. Op het plein van de SGL was
een waar spektakel te zien voor de kinderen. Een grote boot gemaakt van allemaal legosteentjes.
https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/465171/grootste-lego-schip-ter-wereld-trekt-veelbekijks-op-schoolplein-sgl-fotoreportage.html
Samen zingen met uw kind.
Klazina heeft deze week met een tiental ouders gesproken over haar plannen om samen met hun
kinderen te zingen en muziek te maken. Ouders geven aan dat zij dit leuk vinden. Ook vanuit school
vinden wij dit een mooi initiatief. Kom aanstaande donderdag gerust kijken. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de leerkracht.

Middenbouw
In de vorige mail hebben wij u voorgesteld aan Klazina. Zij gaat de komende twee jaar muziekles
geven aan de kinderen. Klazina geeft op donderdagmiddag in de middenbouw aan alle groepen

muziekles. De liedjes die de kinderen leren kunt u als ouder ook thuis meezingen. Klazina zal u
hierover informeren.

Bovenbouw
Prijs voor beste film
Enkele weken geleden stonden de lessen een hele week in het teken van ´pesten´. We hadden het
op school over hoe je goed met elkaar omgaat. Er was een lesbrief bij. Hierin daagde Foppe de Haan
ons uit om een filmpje te maken rondom “Samen schoppen wij pesten de wereld uit”. Deze week
hoorden we dat van alle inzendingen de Krokodillenbende het leukste filmpje had gemaakt. Zij
krijgen een prijs in de vorm van een ‘cursus’-ochtend voor de hele klas.
https://www.youtube.com/watch?v=KPbLonbLr4w

Speelgoed van het jaar
De kinderen van Laetare hebben de afgelopen weken volop met nieuw speelgoed kunnen spelen.
Laetare is namelijk één van de vier scholen in Nederland die mee mag stemmen voor Speelgoed van
het jaar 2016. In elke klas ligt speelgoed passend bij de leeftijdsgroep. Maandag komt een commissie
om de kinderen te laten stemmen. We zijn benieuwd welk speelgoed er wint!

Een nieuwe groepsnaam
Een nieuwe start

Deze week zijn we begonnen met een nieuwe start in de bovenbouwklas de Hippies. Na de
herfstvakantie kregen de kinderen in deze klas een frisse start met een nieuwe leerkracht
(meester Brendon), nieuw ingericht lokaal en nieuwe tafelgroepjes. Om te zorgen dat het

ook echt een nieuwe start wordt, hebben we ervoor gekozen om de groep een nieuwe
groepsnaam te geven.
Zo’n nieuwe groepsnaam bedenken we niet zomaar. Samen met de kinderen van de
Hippies hebben we verkiezingen gehouden. In de klas hebben we besproken waar een
groepsnaam aan moet voldoen. De naam moet passen bij jongens en meisjes. Ook moet
het iets betekenen voor deze groep en de kinderen die de komende jaren in deze klas
gaan komen.
Aan het begin van de verkiezingen is het Hippie-bord bij de deur van de klas van de wand
afgeschroefd. Daarna hebben de kinderen de ideeën voor de nieuwe groepsnaam
uitgewerkt en gepresenteerd aan elkaar. Hierbij vertelden zij waarom ze hun naam
hadden bedacht, waarom het past bij deze klas en hoe we de klas kunnen inrichten na het
kiezen van de nieuwe naam.
Uiteindelijk heeft iedereen een stembiljet kunnen invullen met zijn of haar voorkeur voor
de nieuwe groepsnaam. Daar is uitgekomen dat de nieuwe groepsnaam ‘het Spectrum’
gaat worden. Tijdens de presentaties is verteld dat het Spectrum bestaat uit alle kleuren.
Een klas bestaat uit verschillende kinderen met ieder hun eigen karakter en verhaal.
Iedereen is uniek en welkom. Net zoals alle kinderen uniek zijn, zijn alle kleuren ook
uniek. Daarom past de naam goed bij de klas.
Verder kunnen we met al deze kleuren ook goed werken aan verschillende thema’s.
Daarbij zijn er kleuren die zowel voor jongens als voor meisjes geschikt zijn.
Wij zijn blij met deze nieuwe naam en gaan de komende weken aan de slag om de klas
passend in te richten. Kom gerust een keer binnenlopen!

Belangrijke data
1 november
3 november
4 november
14 november
16 november
22 november

tussenrapportage/oudergesprek
tussenrapportage/oudergesprek
Afscheid Geja
Start thema communicatie
Studiedag/alle kinderen vrij
Kaleidoscoop avond

