Laetare Actueel Juli 2018
Leesmotivatie
https://www.thuisleven.com/tips-tegen-de-zomerleesdip-gratis-download/
Lekker lezen in de vakantie

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!!
Het definitieve bedrag krijgt u nog, maar de opbrengst van de flessen zal rond de 300 euro
Vandank
22 mei
totde6 moeite.
juli houden
liggen. Wij willen u hartelijk
voor
Een hele mooie bijdrage voor ons feest.
wij op school een
inzamelingsactie voor onze
feestweek ter ere van ons 50jarige bestaan.
Alle leerlingen van Laetare
mogen lege statiegeldflessen
inleveren. Het geld dat wij
hiermee ophalen wordt
gebruikt om onze feestweek

Een laatste oproep……
Nog een paar dagen en dan gaat de feestweek van Laetare beginnen. Er zijn veel ouders
en leerkrachten bezig met de laatste voorbereidingen. Voor de sportdag zijn we nog op
zoek naar een aantal begeleiders.
Voor de middenbouw zijn er nog 10 mensen nodig om de spelletjes te begeleiden.
En de bovenbouw zoekt nog 2 mensen om hun activiteiten te bemannen.
Het is op donderdagmorgen 19 juli van 8.30 tot 12.00 uur.
Mocht U in de gelegenheid zijn om te komen helpen, geef het even door aan de
groepsleerkrachten!
Natuurlijk bent U ook uitgenodigd om de kinderen tijdens het ‘sporten’ aan te moedigen,
kom gerust een kijkje nemen rondom de school,
Voor de groepen 6 en 7 is het bij de sportvelden van de SGL.
Tot donderdag!

Rooster Feestweek in grote lijnen en bijzonderheden:
Maandag (alle kinderen mogen verkleed naar school komen, als ze willen)
Ochtend - feestelijke opening van de week
Middag - Lawaaioptocht in de wijk
Dinsdag
Ochtend - Vossenjacht
Middag - “Bios op school “
Woensdag (alle kinderen mogen verkleed naar school komen, als ze willen, echter zonder
schmink)
De hele dag; “Circus op school”
Donderdag (gezellig in sportkleding)
Sportdag
Vrijdag
Week/Jaarafsluiting
Lunch (verzorgde lunch voor allen)

“Wij willen AH graag danken voor de ondersteuning in de feestweek.

Onze dank is groot”!
AH zal een (intern) filmpje maken in de kleuterbouw. Hier wordt natuurlijk toestemming
aan ouders voor gevraagd.
Wij willen u vragen om in het kader van de nieuwe privacywet (VAG) a.u.b. geen foto’s van
andere kinderen te maken. Bij voorbaat dank!

Nieuwe Leden OR
Wij hebben de afgelopen maanden uitgebreid gesproken over hoe de ouderraad nog beter
en prettiger de school en met name de kinderen kan ondersteunen.
Een paar nieuwe leden hebben zich ook aangemeld, waarvoor hartelijk dank. De complete
OR zal zich nog presenteren op de jaarvergadering en op de website in het nieuwe
schooljaar.
Personele zaken (Nieuw op de Laetare)
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Juf Relinde

Juf Relinde

Juf Relinde

Juf Lydeke

Juf Lydeke

Ik zou mij graag even willen voorstellen. Mijn naam is Lydeke van der Linden, 34 jaar oud en ik
kom na de zomervakantie op de Laetare werken in groep 3/4.
Ik ben getrouwd met Frank en wij hebben een zoon Stijn van 4 maanden oud en een dochter
Fleur van bijna 4 jaar. In mijn vrije tijd kook en bak ik graag.
Ik heb ontzettend veel zin om op de Laetare te gaan beginnen, maar nu eerst genieten van de
welverdiende zomervakantie!
Tot binnenkort!
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Juf Chantal

Juf Chantal

Juf Geeske
Voorlopig inval

Juf Chantal

Juf Chantal

Ik ben Chantal, 37 jaar en kom uit Kampen. Ben getrouwd en heb twee kinderen, een zoon
van 8 jaar en een dochter van 10 jaar. De afgelopen 12 jaar heb ik in het speciaal onderwijs
gewerkt. Na al deze jaren was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en de heb ik gevonden
bij de Laetare.
Mijn hobby’s zijn volleybal en ICT. Nu ben ik aan het oefenen om films/foto’s te maken met
een green screen. Hierbij kun je achtergronden veranderen.
Als leerkracht ga ik uit van de talenten van kinderen en kijk ik naar de mogelijkheden om te
zorgen voor een optimale ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders. Ik vind het
belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in zichzelf kunnen zijn.
Ik heb er enorm veel zin in.
Met vriendelijke groet
Juf Chantal

Aangezien juf Chantal niet fulltime werkt hadden wij juf Geeske gevraagd om de woensdag
als invalleerkracht op te treden, totdat wij iemand hebben gevonden, die het hele jaar kan
invallen. Het is namelijk geen reguliere vacature. Wij danken juf Geeske voor de flexibele
houding en de bereidheid om soms in te vallen als het nodig is. Wij houden u op de hoogte
met betrekking tot de woensdag in deze groep.
De Laetare verdelen wij volgend schooljaar in twee bouwen om bijv. te vergaderen:
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Er zal wel meer afstemming zijn in de oorspronkelijke bouwen (OB /MB en BB) om lessen
voor te bereiden. Hier wordt tijd voor gereserveerd gedurende het jaar.
In de basis ga je in groep 3 naar de middenbouw en in groep 6 naar de bovenbouw.
Leerlingen mogen in de ochtend zelf een deur kiezen waar zij naar binnen gaan. Echter
bijvoorbeeld, groep 7 en 8 leerlingen zullen meestal aan de voorkant naar binnen gaan.
De leerlingen van groep 6/7/8 mogen dus ook volgend jaar op het bovenbouwplein spelen.
Kalender
16 juli 2018
20 juli 2018
3 -9 -2018
25-9-2018

Start Feestweek
12.30u Zomervakantie
Eerste schooldag
Informatieavond MR/ OR

U ontvangt de nieuwe jaarkalender in de eerste week van het
schooljaar

Het team van de Laetare wenst u een hele fijne vakantie toe!
Wij zien u weer op 3 september!

