LAETAREACTUEEL
Februari 2018
Op tijd
Op tijd komen is fijn. Fijn voor uw zoon of dochter, fijn voor de juf of meester en voor de groep.
Wij hebben de regel dat kinderen vanaf 8.15 uur welkom zijn. Om 8.25 uur gaat de bel, de
kinderen zitten in de kring. Om 8.30 uur start de les.
Te laat komen is niet alleen als je na half negen de school binnen komt. Te laat komen is ook als je
om iets voor half de school binnen komt, immers zit je dan niet op tijd in de kring. Het gaat steeds
beter, maar wij gaan er als school weer streng op letten.
Carnaval
Vrijdag 9 februari vieren wij carnaval op school. De kinderen mogen die dag verkleed op school
komen. Heeft uw kind iets aan wat niet geschikt is om mee buiten te spelen, geef dan wat extra
kleding mee. De school gaat gewoon om 14.00u uit. Wij gaan er een gezellige dag van maken!
Personeel
Mijn naam is Arina Struik en vanaf 1 februari werk ik als interim intern begeleider op de Laetare.
Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik woon in Lelystad en werk al lange tijd in
het onderwijs. Eerst als leerkracht maar inmiddels al jaren als intern begeleider. Ik vind het
belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat kinderen leren wat bij hun
mogelijkheden past. Samen met mijn collega's gaan we op zoek naar passende mogelijkheden voor
kinderen wanneer blijkt dat het basisaanbod niet volstaat. U als ouder zult daar zoveel mogelijk
bij betrokken worden. Ik hoop op een fijne en goede samenwerking met kinderen, ouders,
leerkrachten en directie.
Vriendelijke groeten,
Arina
De afgelopen dagen heeft u misschien juf Marleen (KB en DS) niet meer in de school gezien. Zij
stond in twee groepen in de bovenbouw. Haar ziekte/periode van afwezigheid heeft haar echter
doen inzien dat zij op dit moment niet een match heeft kunnen maken met de Laetare.
Wij hebben gelukkig wel een enthousiaste Juf gevonden voor de Krokodillenbende die erg veel
ervaring heeft en deskundigheid op het gebied van didactiek. Zij kan echter pas beginnen na de
voorjaarsvakantie. Meester Andre heeft de groep tot nu toe goed kunnen opvangen, waarvoor
dank. Hoe het de komende 3 weken zal gaan, zullen wij de betrokken ouders steeds over
berichten.
Op Vrijdag hebben wij echter voor de groep van juf Natascha wel meteen een oplossing gevonden.
Meester Sander zal structureel aanwezig zijn op vrijdag. Wij wensen hem veel plezier en succes op
de Laetare.
In het spectrum is juf Marjon gestart en zij heeft de eerste weken erop zitten. Zij begint steeds
beter haar draai te vinden. Wij wensen haar veel succes en plezier op de Laetare.
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Laetarefeest
Wij willen in februari starten met de voorbereidingen voor het Laetarefeest. Zonder uw hulp is het
Laetarefeest niet mogelijk. Voor de diverse activiteiten zoeken we ouders. Er zijn veel
verschillende dingen die u kunt doen om ons te helpen; een kraam bemensen, eten koken,
meehelpen met het inrichten of gewoon een handje helpen met opruimen.
Geef op tijd aan ons door wat u zou willen doen. Wij zijn blij met alle hulp, groot en klein.
Wij gaan u binnenkort uitnodigen voor de diverse activiteiten en klussen.
Bibliotheek
Wij zijn nog opzoek naar nieuwe ouders die ons willen helpen om de School Bibliotheek beter te
laten functioneren. Graag willen wij een aantrekkelijke en nette Bibliotheek. De kinderen van de
bovenbouw hebben daar nu een belangrijke rol in.
Ze verzorgen nu beurtelings de inname en uitleen van de boeken en doorgaans verloopt dit
goed. De uitleen is dagelijks van 8.15 tot 8.45. We merken dat het netjes houden van de
Bibliotheek lastig is. Dit komt door het niet juist terug zetten van de boeken.
Graag zouden wij ouders willen vragen om hier samen met de kinderen zorg voor te dragen.
Het liefst hebben wij per dag een 'verantwoordelijke ouder' die kan toezien op de
boekenuitleen. Wij begrijpen dat dit niet dagelijks kan, maar één keer in de week een vaste dag
zou al mooi zijn. Mocht u bereidt te zijn dit voor een periode te willen verzorgen dan zouden we
erg geholpen zijn.
Daarnaast moet er half jaarlijks de boekencollectie worden vervangen. Dit staat te gebeuren
op dinsdag 13 februari om 12.00.
Wij zoeken nog vrijwillige ouders die hierbij kunnen helpen. Het gaat om het innemen van de
boeken van de Flevomeer bibliotheek, het inpakken in dozen en langs de klassen gaan om de
laatste titels op te halen. Dit gaat onder begeleiding van Hannely, onze leesconsulent.
Alle hulp is deze dag welkom.
Graag hoor ik van u,
Met vriendelijke groet,
Relinde Garst
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Cito
Op de basisschool krijgen kinderen toetsen uit de boeken waar ze mee werken. Dit worden
de methodegebonden toetsen genoemd. Kinderen krijgen voor het gemiddeld resultaat van de
toetsen in een bepaalde periode een cijfer, of bijvoorbeeld een voldoende of goed op hun rapport.
Naast de toetsen uit de schoolboeken maken de leerlingen op de meeste scholen toetsen uit een
leerlingvolgsysteem. Het meest gebruikte leerlingvolgsysteem in Nederland is
het leerlingvolgsysteem van Cito.
Cito is een organisatie die gespecialiseerd is in het samenstellen van toetsen. Ze zijn bijvoorbeeld
ook verantwoordelijk voor het maken van de eindexamens op de middelbare school.
Met een leerlingvolgsysteem wordt tweemaal per jaar per lesstofonderdeel onder meer
vastgesteld:
•

of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen.

•

of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van dezelfde
leeftijd.

Een leerlingvolgsysteem is dus een meetinstrument voor de lange termijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende site.
http://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/cito-toetsen/leerlingvolgsysteem/
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Studiedag
Inmiddels kan ik als interim-directeur aangeven dat wij met de Laetare weer goed op weg zijn. Het
team werkt hard aan het versterken van de lijnen binnen de school. De afgelopen studiedag ging in
de ochtend over het invoeren van de sociaal-emotionele methode “de Vreedzame school”. Wij
zullen de komende jaren het veilige schoolklimaat structureel op de agenda zetten en er samen
met u voor zorgen dat de sfeer op school goed is en blijft. Wij houden u op de hoogte van de
voortgang en de komende maanden zult u waarschijnlijk al de eerste opbrengsten hiervan in de
praktijk zien.
Daarnaast hebben wij uitgebreid de zorgstructuur (groepsplannen) besproken en ook op dit
terrein zullen wij zorgen voor een systematische doorgaande lijn binnen de school.
Meester Joost

Kalender
9 februari
12 februari t/m 16 februari
20 februari
26 februari t/m 2 maart

Caranaval
Inloopdagen
Meester Joost directieberaad
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijk groet,
Team Laetare
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