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Schoolvoetbal (Laetare succesvol!)
Afgelopen week hebben de Laetare-teams een sportieve strijd gestreden. Het jongens 1
team is woensdag 4 april begonnen in de regen. Zij hebben in een waterig zonnetje de
andere wedstrijden gespeeld. Deze jongens hebben de eerste twee wedstrijden gelijk
gespeeld en de laatste wedstrijd gewonnen. Dit is goed voor een 2e plaats in de poule.
Gelijk na de wedstrijden van Laetare 1, was Laetare 2 aan de beurt. Ook deze heren
hebben 1 wedstijd gewonnen en 2x gelijk gespeeld. Ook zij zijn 2e geworden in de poule
(even was er sprake van een 1e plaats, maar dit bleek niet juist) Beide herenteams spelen
donderdag 12 april in de finalepoule. De wedstrijden worden om 16.15, 16.35 en 16.55
uur gespeeld.

Ook de meiden hebben een prachtig resultaat neergezet. Zij hebben alle wedstrijden gewonnen en
zijn daarmee 1e geworden in de poule. Ook voor de dames dus een plaats in de finalepoule. Zij
spelen, evenals de jongens, op donderdag 12 april. De wedstijden van de dames zijn om 18.20u,
18.40, 19.00 en 19.20 uur.
U bent natuurlijk allen welkom op het sportpark Doggersbank, om onze jongens en meiden aan te
komen moedigen op donderdag 12 april!!
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Terugkoppeling Studiedag
Op 29 maart is er weer een studiedag op de Laetare geweest en hebben wij als team
gewerkt 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 hebben wij gewerkt aan een structuur van het opbrengstgericht werken. De
zorgstructuur versterken wij op de Laetare, door een betere lijn van hulpplannen per
vakgebied neer te zetten en groepsoverzichten voor de hele school te ontwikkelen.
50-jarig bestaan Laetare
De Stuurgroep is druk bezig met het organiseren van de feestweek in de laatste week van
het huidige schooljaar. Die week zullen er allerlei gezellige activiteiten gehouden gaan
worden. U ontvangt natuurlijk nog een uitgebreid programma. Als u een bijdrage wilt
leveren aan dit bijzondere feest, dan kunt u zich melden bij juf Carol (SA)
Alle hulp is welkom!
Dit feest komt dit jaar in plaats van het reguliere Laetarefeest, zoals u wellicht al had
verwacht.
Schoolfoto’s
Op Dinsdag 3 en woensdag 4 april, heeft Plan B-fotografie met fotograaf Alexandra een
goede dag op onze school gehad. Beide dagen zijn rustig en gestructureerd verlopen.
Wij willen graag alle hulpouders, Plan B, het team en natuurlijk onze eigen leerlingen
hiervoor bedanken. Over een aantal weken kunnen wij de resultaten bekijken.
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Uitnodiging
Op vrijdag 13 april sluiten wij het project over het voorjaar af. Wij willen u uitnodigen om
dit samen met ons te vieren met een kopje thee en iets lekkers in onze
(binnen)bloementuin.

U bent van harte welkom van 13.30 – 14.00 op vrijdag 13 april in
de middenruimte (bij de boom).
De bloemen die de kinderen hebben laten groeien worden onder de liefhebbers verloot. Bij
binnenkomst kunt u een lootje krijgen waarmee u kans maakt op deze mooie lentebloeiers.

Passend onderwijs
Al meerdere jaren is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Ieder kind verdient namelijk
het beste onderwijs en de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. De meeste kinderen
doen het prima op school en hebben voldoende aan de basisondersteuning. Sommige
kinderen hebben extra hulp nodig, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of dyslexie,
sommigen hebben juist extra uitdaging nodig, zoals hoogbegaafde kinderen. Ook voor hen
is passend onderwijs bedoeld. Er zijn veel variaties van ondersteuning mogelijk: van
specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het doel van passend onderwijs is
om de juiste extra ondersteuning zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het kind te
organiseren. Op de eigen school of, als deze niet de juiste extra ondersteuning kan bieden,
op een andere reguliere school of in een stedelijke voorziening (speciaal onderwijs)
Het doel is wel om zoveel mogelijk leerlingen in de eigen buurt naar school te laten gaan
en bij voorkeur op een reguliere basisschool.
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft dus niet alle leerlingen op de eigen
school te plaatsen. Een school moet eerst onderzoeken of zij de leerling een passend
onderwijsprogramma kan bieden. Aangezien de Laetare onze leerlingen ook de beste
vorm van onderwijs willen aanbieden, zullen wij bij alle nieuwe aanmeldingen, in het
kader van Passend Onderwijs een intakegesprek aangaan om te kijken of er een goede
match gemaakt kan worden.
Als er geen, of onvoldoende informatie voorhanden is van de voormalige school (of
Peuterspeelzaal/ gastoudergezin) dan gaan wij als school met u als ouders/verzorgers in
gesprek om de noodzakelijke informatie te verzamelen. Hoe eerder wij samen afstemmen,
hoe beter het is voor het kind. Wij danken u voor de medewerking.
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Kalender

Datum

Activiteit

11 april
17 april
20 april
27 april
30 april

Studiedag onderbouw
Start afname Iep toets groep 8
Uitgifte Laetare actueel
Koningsdag
Start Meivakantie (t/m 13 mei)

(alle leerlingen SA En BB vrij)

(Alle leerlingen vrij)

Als u een bericht naar school wilt sturen, dan kunt altijd mailen naar info@laetare.nl
De berichten die via Parnassys algemeen worden verzonden zijn een noreply, oftewel, je kunt hier niet op
antwoorden en er wordt ook niet op gereageerd. Dan bent u op de hoogte…
Met vriendelijk groet, namens het team van de Laetare, Meester Joost
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