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De nieuwe Actueel.
Niet meer het vertrouwde krantje, maar de Laetare Actueel via de mail. Het is
even wennen, voor u als lezer en voor ons als school. Met de nieuwe vorm zien wij
een kans om de Actueel meer inhoud te geven, met meer rubrieken, in de toekomst
opgeluisterd met met meer foto's en tekeningen. André gaat de Actueel een mooie
lay-out geven.
Wij gaan van de Actueel een goed platvorm maken om u als ouder te informeren.
Heeft u als ouder een tip, laat het ons weten.
Krijgt u geen Laetare Actueel, geef dan het juiste mailadres door aan de
leerkracht.
Nieuwe gezichten.
Momenteel komt u in de diverse groepen stagiaires tegen. Wij als school vinden het
belangrijk dat studenten een goede stage plek hebben om het vak te leren. Wij zijn
dan ook blij met de stagiaires die voor onze school kiezen. Als u een nieuw gezicht
ziet, vraag rustig om meer info en maak kennis.
In de onderbouw zal juf Tamara de donderdag en de vrijdag overnemen in de
Berenboel. Tamara werkt voor onze stichting SKO, onder andere ook op de
Pirouette in Almere.
Op donderdag verwelkomen wij Klazina Jonkman. Klazina geeft muziekles. Zij gaat
met de kinderen zingen of zingen en bewegen met nadruk op taal. Klazina volgt
haar opleiding op het conservatorium.

Jacky Smit gaat na 25 jaar de school verlaten. De kinderen hebben op passende
wijze afscheid genomen met een mooi lied. U weet het misschien niet, maar Jacky
is elke week druk in de weer als vrijwilliger met de bibliotheek op school. Lang
geleden is Jacky als ouder gestart als vrijwilliger en zij is dat al die jaren met veel
plezier blijven doen. Ik wil mede namens de school Jacky heel hartelijk bedanken
voor haar inzet.
Verteltassen.
Binnenkort gaan we weer starten met de verteltassen. Als u benieuwd bent wat het
is, vraag het aan Diana. Zij kan u alles vertellen over de verteltassen. Ik wil een
compliment maken aan Diana en haar team voor de prachtige tassen en de mooie
boom die we elke dag mogen bewonderen in de gang bij de middenbouw.
Ik wil graag ouders oproepen om mee te helpen met dit project. Voor meer
informatie verwijs ik u naar de website van de verteltassen.
www.ijsselgroep-ed.nl/ed_nl/verteltassen.php
Klankbordgroep.
Vorig jaar zijn we gestart met klankbordgroepen. Ouders kunnen zich aanmelden
om in klein verband te praten over en met de school. Diverse onderwerpen komen
aan bod. Op deze wijze kunnen wij samen met u kijken naar wat de school nodig
heeft en wat we beter kunnen doen. Uw stem telt mee.
Dinsdag 25 oktober is er weer een klankbord bijeenkomst. U kunt zich opgeven bij
Esther Smit. We starten om 08.30 uur in de teamkamer.

Mees Kees.
23 september zijn de leerlingen van groep 5-8 naar de voorstelling geweest van
Mees Kees. Uit de reacties van de kinderen te horen was het een erg leuke
voorstelling. Ook heeft de bibliotheek een aantal boeken geselecteerd die de
kinderen kunnen lezen. Een mooi initiatief in het kader van de “Boekenweek”.
Het thema van de Boekenweek is dit jaar “Voor altijd jong”.

Hierbij nogmaals de brief die u thuis heeft ontvangen:
Geachte ouder(s) / verzorger(s)
Op woensdag 13 oktober a.s. is er in het kader van de Kinderboekenweek een
boekenmarkt bij ons op school. De leerlingen van de midden- en bovenbouw kunnen dan
hun kinderboeken verkopen en bij andere leerlingen van school weer boeken kopen. Het

mogen allerlei soorten kinderboeken zijn: prentenboeken, strips, informatieve
kinderboeken of gewone leesboeken. (dus geen boeken voor volwassenen) De prijs van
een boek is € 0,50 ongeacht de grootte of dikte van het boek. We raden u aan om uw
kind niet meer dan € 3,00 mee te geven. Graag in muntjes van 50 eurocent. Ook ouders
graag gepast geld meenemen.
Let op: de aanvangstijd is gewijzigd!
Tijdschema:
11.25 - Elke leerling die boeken wil verkopen, alleen of samen met iemand uit de middenof bovenbouw stalt zijn boeken uit op een plekje in de midden- of bovenbouw. Groep 3
en 4 zijn vrij, maar mogen als ze dat willen meedoen met broer, zus, moeder of
Heb je niemand, maar wil je toch meedoen, meld het dan even bij je juf of meester.
11.30 - De verkoop van boeken begint. Ouders van kinderen in de onderbouw halen hun
kind op in de groep en kunnen dan samen met hun kind naar de boekenmarkt gaan.
12.10 - Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan terug naar hun eigen groep.

Verkeersweek.
Geholpen door het mooie weer is de verkeersweek een groot succes geworden. De
kinderen hebben ervan genoten. Het bezoek van André, de jeugd wijkagent, in de
onderbouw en de bovenbouw was voor veel kinderen een spannend avontuur. Het
parcours met het waterfestijn op het schoolplein heeft vele leuke plaatjes
opgeleverd. Wij zijn weer een verkeer veilige school.

Onderbouw.
Juf Marjan is momenteel ziek. Wij wensen Juf Marjan veel sterkte en hopen dat zij
snel hersteld. U heeft al kennis kunnen maken met juf Tamara, die tijdelijk de
taken van Marjan overneemt.

Wij vragen u aandacht voor schoenen, niet zo maar schoenen, maar met name
moeilijke veterschoenen. Wij willen u vragen om voor uw kinderen schoenen te
kiezen die makkelijker aan en uit kunnen. Het is voor de kinderen prettiger en voor
ons minder tijdrovend. Wij hopen dat u hierover mee wilt denken.
Middenbouw.
Na de herfstvakantie is het zover, juf Geja gaat met pensioen. Voor de Stampertjes
betekent dit dat na de herfstvakantie Geja niet meer op donderdag en vrijdag voor
de klas staat. Wij zijn als school blij met de keuze van juf Mirjam om vijf dagen in
de week te gaan werken. Dus na de herfstvakantie zal Mirjam vijf dagen in de week
voor de groep staan.
Vrijdag 4 november zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen van juf Geja.
Na een lange afwezigheid is de tijd aangebroken dat juf Relinde ons weer gaat
verblijden met haar aanwezigheid. Relinde neemt na de herfstvakantie een deel
van haar taken weer op als leerkracht van de Knuffelbuffels. Relinde neemt
ouderschapsverlof en gaat als gevolg daarvan drie dagen voor de groep staan. Voor
de overige twee dagen gaat Lisette naast Relinde werken. Voor de kinderen is het
even wennen, maar we menen met deze keuze een goede duo te hebben gevonden
voor de Knuffelbuffels.
Bovenbouw.
Ook hier zijn er veranderingen voor de periode na de herfstvakantie. In de Hippies
zal juf Geja na de herfstvakantie niet terugkeren. Wij zullen u zo snel mogelijk op
de hoogte brengen wie haar taak gaat overnemen. Momenteel loopt er een
vacature.
Het is alweer het tweede schooljaar dat juf Nancy met ziekteverlof is. Nancy is wel
regelmatig op school te zien en neemt deel aan een aantal school activiteiten. Wij
hopen dat haar herstel voorspoedig is, en dat wij haar snel weer in ons midden
hebben.
Belangrijke data.
3 oktober

Start thema: Mijn Leven

5 oktober

Start kinderboekenweek

10 oktober

Studie onderbouw, groep 1 en 2 zijn vrij

12 oktober

Boekenmarkt

14 oktober

Einde project: Mijn Leven

17 oktober

Start herfstvakantie

21 oktober

Einde herfstvakantie

Met vriendelijk groet,
Hans van Hest/Team Laetare

