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Maart 2018
Op tijd op school (herhaling)
Het gaat al steeds beter, maar wij blijven als school nog streng toezien dat leerlingen op
tijd komen.
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!
Pasen
Een van de christelijke feestdagen die we in Nederland hebben, is Pasen. Voor veel
mensen is deze ‘feestdag’ een dag vrij, lekker eten, tijd met familie en vrienden. Maar wat
is de reden dat Pasen gevierd wordt? Wat is de echte betekenis van Pasen?
Het zal je misschien verbazen, maar het woord voor Pasen komt niet voor in de Bijbel. Er is
ook geen plek in de Bijbel te vinden waar God de mens opdraagt om een feestdag te
hebben voor wat er met Pasen gebeurd is. En toch vieren we dit feest al heel lang. De
reden hiervoor is dat er op Pasen iets heel bijzonders is gebeurd, iets dat het waard is om
te vieren.
De Bijbel leert ons dat op Pasen, Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Jezus Christus
was op Goede Vrijdag gekruisigd door de Romeinen en stond 3 dagen later op uit de dood
op Paaszondag. Dat is wat er gevierd wordt.

Wij vieren op 28 maart het Paasfeest bij ons op school. Meer informatie volgt!
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Personeel
De afgelopen dagen heeft u wellicht gezien dat er een nieuwe juf naast meester Andre in
de groep van de Kroko’s aan het werk is gegaan. Het betreft juf Annelies en zij werkt
voornamelijk op maandag en woensdag in deze groep. Juf Annelies heeft veel ervaring in
het onderwijs, heeft diverse functies gehad en is op dit moment ook nog werkzaam voor
een adviesbureau. Zij zal op de Laetare ook intern onderzoek doen om, in samenspraak
met het team, voor een nog betere schoolkwaliteit te zorgen.
Hiermee is de formatie van de Laetare weer op orde en kunnen wij nog gerichter werken
aan het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs.
Schoolfotograaf
Op Dinsdag 3 en woensdag 4 april, zal Plan B-fotografie met fotograaf
Alexandra aanwezig zijn op de Laetare om alle groepen op de foto te zetten. Dan kunt u
hier alvast rekening mee houden in het kader van de planning.
Er worden natuurlijk ook weer portretten en groep 8 foto’s gemaakt. Dit jaar wordt echter
alleen intern, dus van kinderen die op de Laetare en peuterspeelzaal zitten, een
broertje/zusje foto gemaakt. Hiervoor is gekozen om de rust te bewaren binnen de school.

Studiedag
Op 29 maart is er weer een studiedag op de Laetare en zullen wij als team werken aan de
implementatie van de methode “de Vreedzame school”. Door deze aanpak kunnen wij
gericht werken aan prettig en veilig leerklimaat op onze school.
Tevens werken wij deze dag aan het versterken van het opbrengstgericht werken. Wij
zullen namelijk de zorgstructuur versterken, door een betere lijn van plannen per
vakgebied en groepsoverzichten te ontwikkelen.
Kalender
14 maart
29 maart
30 maart
2 april
6 april

Staking PO
(alle leerlingen vrij)
Studiedag Laetare (alle leerlingen vrij)
Goede vrijdag
(alle leerlingen vrij)
e
2 Paasdag
(alle leerlingen vrij)
Nieuwe Laetare actueel

Met vriendelijk groet, namens het team,
Meester Joost
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