Laetare Actueel Juni 2018
Feestweek
Wilt u zich inzetten voor de feestweek van de Laetare in de laatste schoolweek?
Graag een mail naar info@laetare.nl of even langslopen bij juf Carol.

Laetare flessenactie !!
Van 22 mei tot 6 juli houden wij op school een inzamelingsactie voor onze feestweek ter
ere van ons 50-jarige bestaan.
Alle leerlingen van Laetare mogen lege statiegeldflessen inleveren. Het geld dat wij
hiermee ophalen wordt gebruikt om onze feestweek aan het einde van het jaar extra
glans te geven!
Helpt u ook mee?
Alvast vriendelijk bedankt!

De feestcommissie.

Verder hebben wij voor ieder kind een schoenendoos nodig. Wilt u deze a.u.b.
op school inleveren?
Dit mag al vanaf aanstaande maandag 11 juni!

Leden OR gezocht (herhaling)
Wij hebben de afgelopen maanden uitgebreid gesproken over hoe de ouderraad nog beter
en prettiger de school en met name de kinderen kan ondersteunen.
Daarnaast hoe de OR allerlei activiteiten samen met het team op een andere en efficiëntere
manier kan organiseren. Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste ouders/verzorgers die de
ouderraad willen komen versterken.
Door een bijeenkomt op het VO kon de afspraak van 29 mei helaas niet doorgaan.
Wij zien u daarom graag op 19 juni (20.00u -21.30u) op de Laetare verschijnen.
Onder het genot van een drankje en een hapje zullen dan potentiele OR leden en enkele
leden van het team de verwachtingen naar elkaar uitspreken over hoe men de OR ziet.
Wij zijn zeer benieuwd naar hoe u dit als ouder ziet en welke ideeën u allemaal heeft. U bent
van harte welkom! (Aanmelden mag bij meester Joost)
MR (vervolg verkiezingen)
De MR heeft u gevraagd zich kandidaat te stellen voor de MR. wij zijn blij u twee kandidaten
te mogen voor stellen.
Vrijdag 15 juni kunt u vanaf 7.30 tot 9.00 uur op school (bij de bovenbouw ingang) uw
stembiljet invullen.
Mocht het zo zijn dat u om de een of andere reden niet kunt, mag u een andere
ouder/verzorger machtigen uw stem uit te brengen door het bijgevoegde machtigingformulier uit te printen, invullen en voorzien van handtekening mee te geven aan de
gemachtigde ouder of verzorger. Vrijdagmiddag worden de stemmen geteld en zo snel
mogelijk wordt de uitslag door de MR bekend gemaakt. Wij zien u graag op 15 juni
Met vriendelijke groet, namens de MR van Laetare
Roelof Schaafsma (Voorzitter)
De volgende personen stellen zich kandidaat:

Drusella Theuns

Ik ben Drusella Theuns, getrouwd en moeder van een zoon. Ik ben sinds vorig jaar lid van de
OR (en ruim 10 jaar OR lid op mijn werk.)
Motivatie:
Als ouder zeggenschap hebben in het meedenken en meebeslissen in het beleid van de
school, nu en in de toekomst waarbij de kinderen altijd centraal staan.
Naar mijn mening moet de basis van Laetare en van elke school, het verzorgen van
kwalitatief goed onderwijs zijn in een omgeving waar zowel de kinderen zich prettig en veilig
voelen. En ook toegankelijker voor ouders.
Mvg, D. Theuns

Geeske Boulouize-van Huit
Mijn naam is Geeske Boulouize-van Huit. Graag stel ik mij verkiesbaar voor de
medezeggenschapsraad. Ik ben ouder van o.a. Younes van De Knuffelbuffels en Jaouad van
De Slingerapen. Ik heb vaker zitting gehad in medezeggenschapsraden. De eerste was op De
Shalom, die nu De Toermalijn heet, ook een SKOFV-school. Mijn sympathie gaat uit naar
deze jenaplanscholen en vanuit die sympathie wil ik graag meedenken met het beleid van De
Laetare.
Daarnaast ben ik ongeveer 13 jaar werkzaam geweest in het onderwijs als docent Frans,
Nederlands en studievaardigheden. Een jaar of twee heb ik ingevallen als
bovenbouwleerkracht op De Toermalijn.
Met vriendelijke groet,
Geeske Boulouize-van Huit

Bijlage

MR Verkiezingen Laetare 15 juni ’18
Bij deze machtig ik ………….
Om namens mij te stemmen
Naam
:………………
Datum
:………………
Handtekening :……………….

Oude lakens
Beste ouders/verzorgers,
Wij hebben uw hulp nodig!
Voor onze kampen zijn wij dringend op zoek naar oude lakens of beddenslopen zodat wij
deze kunnen gebruiken voor het bouwen van hutten of andere dingen.
Als u nog wat heeft liggen willen wij deze graag hebben!
Met vriendelijke groet,
MIBO-juffen van Laetare

Voldoende uitgerust naar school
Het valt ons op dat sommige kinderen erg moe zijn op school. Wilt u erop toezien dat ze op
tijd gaan slapen in de avond.
Dit komt de concentratie overdag zeker ten goede. Alvast dank voor uw medewerking.

Kalender
15 juni 2018
22 juni 2018
29 juni 2018

MR-verkiezingen
Studiedag Laetare (alle lln. Vrij)
Nieuwe Laetare actueel

Het team van de Laetare wenst u een fijn weekend toe!

