Laetare Actueel Juli 2018
Feestweek (reminder)
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.
Er zijn al veel flessen op school gebracht, waarvoor hartelijk dank.
Wij hebben echter nog een paar dagen om te sparen. Helpt u mee!?

Laetare
flessenactie !!
Verder hebben wij voor ieder kind een schoenendoos nodig. Wilt u deze a.u.b. op school
inleveren?
Van 22 mei tot 6 juli houden wij op
school een inzamelingsactie voor onze
feestweek ter ere van ons 50-jarige
Leden OR
bestaan.
Onder het genot van een drankje
en een hapje hebben wij op 19 juni een gezellige avond
Alle
leerlingen
van Laetare
lege
gehad. Er zijn ook enkele nieuwe aanmeldingen
voor demogen
OR bijgekomen
en daar zijn wij
statiegeldflessen
inleveren.
Het
geld
dat
natuurlijk heel blij mee. Het aankomende schooljaar zal de volledige OR zich bij de
hiermee
ophalen
wordt
jaarvergadering (september)wij
weer
presenteren
aan
u. gebruikt om
onze feestweek aan het einde van het
jaar extra glans te geven!
MR (uitslag)
Namens de MR van de Laetare
mag
u de
uitslag van de MR verkiezing bekend maken.
Helpt
u ik
ook
mee?
Er zijn op 15 juni 2018 25 stemmen
uitgebracht
op 2 kandidaten, waarvoor onze hartelijke
Alvast vriendelijk
bedankt!
dank.
Van de 25 stemmen waren er 6 voor Geeske Boulouize en 19 voor Drusella Theuns.
Dit betekent dat Drusella Theuns namens de ouders plaats neemt in de MR van Laetare. Wij
willen haar graag van harte welkom heten.

De feestcommissie.

Drusella Theuns (nieuw MR)
Geeske bedankt voor het beschikbaar zijn voor de MR. Wij hopen dat u zich bij een volgende
verkiezing weer kandidaat stelt en dat geldt eigenlijk voor alle ouders. Heel hartelijk bedankt
voor alle stemmen.
Met vriendelijke groet, namens de MR van Laetare, Roelof Schaafsma (Voorzitter)
Afscheid van collega’s
Na ruim 26 jaar op Laetare te hebben gewerkt ga ik deze school verlaten. Ik heb een nieuwe
baan gevonden op basisschool de Kring in Lelystad. Het was een mooie tijd op Laetare en ik
wil alle kinderen, ouder(s) en verzorger(s) hartelijk danken voor deze mooie herinneringen!
Voor straks, een fijne zomervakantie en wie weet, tot ziens! Juf Ingrid van der Meulen
Ik ben al een tijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb 21 jaar met plezier op Laetare
gewerkt. De vooruitzichten zouden zijn dat ik pas in 2019 of nog later weg zou gaan, want
dan zou er een baan vrijkomen. Maar dit liep allemaal anders. Na de zomervakantie kan ik
fulltime beginnen op de Lispeltuut in groep 3/4/5. Ik ben er heel blij mee, maar ik ben ook
verdrietig. Zeker nu het echte Laetare gevoel weer terug is op school. Ik weet zeker dat dit
doorgaat. Het team en directie is gedreven en er heerst weer saamhorigheid. Ik hoop dan
ook van harte dat er snel een goede vervanger komt.
Het zal heel raar zijn om afscheid te nemen van mijn “familie” op Laetare. Maar ik wil hierbij
alle ouders, kinderen en team bedanken voor de heerlijke tijd op Laetare. Mijn laatste
werkdag zal zijn op 5 juli, dit komt omdat ik naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Ik
ga ervan uit (als ik goed herstel) dat er in de feestweek een moment is om afscheid van
elkaar te nemen. En gelukkig is Lelystad heel klein en zullen we elkaar misschien tegenkomen
op straat of bij mijn andere passie: toneel en/of theater.
Groetjes van juf Mirjam.
Het afgelopen half jaar heb ik veel geleerd op de Laetare en met moeite neem ik dan ook
afscheid van deze leuke school. Ik heb een baan aangeboden gekregen in mijn eigen
woonomgeving en die kans kon ik niet laten lopen. Ik dank alle ouders, teamleden en
natuurlijk de kinderen voor de fijne tijd op deze school. Het was best pittig, maar samen
hebben wij ervoor gezorgd dat het jaar toch in goede harmonie is afgesloten.
Groetjes van juf Marjon
Wanneer afscheid nemen?
Bovenstaande leerkrachten kiezen ervoor om “rustig” afscheid te nemen. Op 20 juli na
schooltijd kunt u afscheid nemen van deze vertrekkende collega’s. De leerlingen van de
school nemen al afscheid bij de jaarafsluiting.

Natuurlijk willen juf Marjon, juf Ingrid en juf Mirjam alvast hartelijk danken voor de enorme
inzet die zij zoveel jaren hebben getoond, met name voor de kinderen van de Laetare. Wij
zullen hen intern nog op gepaste wijze gaan bedanken. Wij begrijpen de keuzes die zij
maken, het is ook goed voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar wij vinden het natuurlijk
erg jammer.
Verdeling van de groepen en verlenging Interim-Periode van de directie
Deze week zullen wij u alvast de structuur door van de groepen van aankomend schooljaar.
Het streven is om volgende week de volledige formatie met u te delen. De procedure loopt
namelijk nog op dit moment en is in de afrondende fase beland.
De afgelopen maanden hebben wij met het team en de MR uitgebreid gesproken over hoe
wij de Laetare zien, qua concept en structuur van de groepen.
De evaluatie van de huidige groepsindeling gaf aan dat de tweejarige stamgroepen met
name goed zijn bevallen. Het was voor dit schooljaar een goede keuze en het gaf overzicht
aan de leerkrachten. Wij zullen dus de komende tijd met tweejarige stamgroepen gaan
werken. Dit betekent dat er enkele groepen worden samengevoegd of juist verdeeld. De
collega’s doen hun uiterste best om een goede samenstelling van de groepen te verzorgen.
Belangrijke criteria bij het verdelen zijn jongen/ meisje en de zorgspreiding. U krijgt ook hier
volgende week de indeling van te zien.
Wij hebben gekozen om op termijn weer terug te gaan naar driejarige stamgroepen, de
passie ligt daar nog steeds, echter wel in realistische vorm en opbouw. Het moet duurzaam
en systematisch worden opgebouwd. Door eerst tweejarig te werken, met de
Jenaplanopleiding opleiding als steun, kunnen goede ervaringen worden opgebouwd.
Wij willen namelijk kwalitatief goed Jenaplanonderwijs blijven aanbieden en dan dienen alle
leerkrachten die nog niet de juiste (Jenaplan)scholing hebben gevolgd dit alsnog te doen.
Wij nemen dus de komende jaren de tijd om iedereen te scholen en om samen beleid te
maken op nog beter Jenaplanonderwijs. Wij hebben er zin in!
KBS Laetare
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Voordelen:
Groepen zijn niet al te groot/ te vol. Er is meer ruimte om zorg te verdelen.
Alle stamgroepen hebben minimaal een parallelgroep om mee te sparren (overleg)
Er is meer overzicht, waardoor de leerkrachten het systeem nog sneller in de vingers krijgen.
Door betere samenwerking kan er meer tijd worden bespaard en neemt de werkdruk af.

Verlenging Interim-periode
Aangezien er nog geen nieuwe directie is gevonden voor de Laetare en het bestuur graag
mijn inzet op de Laetare wil verlengen, blijf ik vooralsnog zeker tot de kerstvakantie op de
Laetare als interim-directeur.
Fijn dat ik alle plannen samen met het team verder uit kan werken. Dank aan alle ouders
voor de nu al prettige samenwerking. Volgend schooljaar gaan wij samen werken aan een
nog betere school (omgeving)
Ik hoop u hiermee, voor nu, voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Meester Joost
Geslaagde studiedag
Ik vind dat wij terug kunnen kijken op een geslaagde studiedag. Een stukje verder in
opbrengstbewust werken in de cyclus van het handelingsgericht werken.
Eerst de schoolopbrengsten rekenen: Wat zie ik; hoe komt dit; wat vind ik.
Daarna op leerjaarniveau rekenen: Wat zie ik; hoe komt dit; wat vind ik
Daarna op leerlingniveau: Wat zie ik; hoe komt dit; wat vind ik.
Er was betrokkenheid en hoorde mooie pluspunten en duidelijke knelpunten waar we
komend schooljaar weer mee aan het werk gaan.
Het gaat steeds om "hoe versterken wij ons handelingsgericht werken" in de groep met als
doel ons basisaanbod te versterken. Hiervan profiteren alle leerlingen.
Juf Arina (IB) in samenwerking met juf Annelies
Kalender
Week van 2 juli 2018
6 juli 2018
10 juli 2018
10 juli 2018
13 juli 2018
Week van 16 juli
20 juli 2018

Rapportgesprekken
Formatiebrief
Doordraai ochtend wissel (team)
OR avond
Nieuwe Laetare Actueel komt uit
Feestweek Laetare
Na schooltijd, afscheid van vertrekkende collega’s

Het team van de Laetare wenst u een fijn weekend!

