Laetare Actueel Feb/2019
Winter 2019
Een echte winter laat nog even op zich wachten. Soms komt een klein zonnetje tevoorschijn.
Niemand weet hoe exact hoe de komende weken eruit gaan zien.
Geniet in ieder geval van de vrije dagen!

Het team van de Laetare wenst u een hele fijne voorjaarsvakantie toe!
Wij zien u graag weer op dinsdag 25 februari!
Carnaval
Op vrijdag 1 maart viert Laetare Carnaval. Iedereen komt verkleed. De school gaat gewoon
om 8:15 uur open. Tot 8:30 kunnen de kinderen rondlopen en zien hoe anderen verkleed
zijn. De hele dag staan de activiteiten in het teken van carnaval. Van een modeshow tot een
spellencircuit en van een bouwprogramma tot de weeksluiting.

In sommige groepen worden hulpouders gevraagd, die (natuurlijk verkleed) tijdens de dag
kunnen helpen. Confetti en spuitbussen zijn niet toegestaan. Wij hanteren reguliere
schooltijden en zijn dus gewoon om 14.00u klaar. Wij maken er samen een leuke dag van!

Ontruiming (oefening)
Het was een tijd geleden, maar in het kader van de veiligheid is er onlangs weer een
ontruimingsoefening geweest. Ook is er een preventiemedewerker aangesteld in de persoon
van juf Diana. Wellicht heeft u de mooie kaarten in de school zien hangen en hiermee

voldoen wij weer aan de eisen van de Arbowet.
De ontruiming heeft plaatsgevonden op donderdag 17 januari. Deze oefening was van
tevoren aangekondigd waardoor ook de kinderen ingelicht konden worden.
De oefening is gedaan onder het toezien oog van een adviseur van een branddetectiebedrijf,
die ook een verslag heeft gemaakt van de oefening.
Uit het verslag kwam naar voren dat het team en de kinderen het super goed gedaan
hebben. Binnen twee minuten was iedereen veilig buiten. In één van de bovenbouwgroepen
was een jongen vermist, want hij had zich verstopt in het toilet. Echter niet voor lang, omdat
één van de Bhv’ers hem snel had bevrijd.
Het Laetare team heeft maar liefst 9 opgeleide Bhv’ers dat is een zeer ruim aantal.
In het voorjaar zal er weer een oefening zijn, maar dan zonder vooraankondiging.
Laetarefeest (Lente Tapasrestaurant)
Op vrijdag 29 maart is er een knallend feest voor ouders en kinderen van onze school.
We vieren die dag het naamfeest van onze school: Laetarefeest.
Laetarefeest is een feest dat binnen de Katholieke kerk op halfvasten tijd wordt gevierd.
Laetare betekent “Wees blij”.
Het feestprogramma:
-15.00 uur start kinderkermis
-17.30 uur einde kinderkermis
-18.00 uur avondfeest met DJ Tim
-21.00 uur einde feest
Overdag zijn alle kinderen vrij, maar om 15.00 uur verwachten wij alle kinderen op school.
Ook de ouders, opa’s en oma’s zijn die dag natuurlijk ook van harte welkom.
Voor hulp tijdens het feest kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Op zaterdag 30 maart om 10.00 uur gaan we de school weer netjes maken.
Het zou fijn zijn als er een ploegje ouders mee komt helpen. (Zonder kinderen).
Voor het Laetarefeest zoeken wij ook ouders/verzorgers die voor het Tapasrestaurant kleine
hapjes willen maken. Hartig, zoet, koud of warm is allemaal welkom (echter geen
maaltijden)
Wilt u iets maken? Geeft u zich op bij juf Mieke (Slingerapen) of juf Natascha (Donderstenen)
De hapjes worden verkocht in het restaurant. Alvast vriendelijk dank voor uw hulp….

Vanuit de ouderraad willen wij graag herinneren aan de flessenactie
(vanwege statiegeld) om zo extra geld in te zamelen. Zo kunnen wij er een nóg mooier feest
van maken. In de bovenbouw staan er bakken klaar, waar u uw lege statiegeldflessen in kunt
doen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,
De ouderraad
NJPV (Jenaplan)
Binnenkort zult u het officiële bordje van de NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging) op de
gevel zien hangen. Wij zullen het Jenaplanonderwijs de komende jaren weer op de agenda
zetten. Volgend schooljaar start de opleiding voor het hele team en wij zijn inmiddels dus
officieel lid geworden van de NJPV. Een mooie stap voor de Laetare.
Peutertalent
Wij zijn Floor en Jolanda van peuterspeelzaal Peutertalent.
Sinds drie jaar zitten wij in basisschool de Laetare. Veel van jullie
hebben ons wel eens voorbij zien komen en ook zijn meerdere
kinderen vanuit Peutertalent doorgestroomd naar de Laetare.

Het uitgangspunt van Peutertalent is net even anders dan andere peuterspeelzalen. Zo
komen de kinderen drie tot zes dagdelen bij ons. De peuters komen minimaal 1 jaar (dus
uiterlijk voor hun derde verjaardag) naar Peutertalent, zodat wij er alles aan kunnen doen
om de kinderen zonder achterstand naar groep 1 te krijgen. U kunt uw kind vanaf anderhalf
inschrijven, zodat uw kind vanaf twee jaar kan starten.
Zonder de hulp van ouders kunnen wij deze doelstelling niet halen, daarom vragen wij ook
de inzet van u als ouder. Vooraf bespreken wij wat u van ons kunt verwachten en wat wij
van u verwachten.
U kunt bij interesse of voor meer informatie altijd even binnenlopen en/of een afspraak
maken om eens een keer te komen kijken.
Peuterspeelzaal Peutertalent is te bereiken onder nummer 0320-320015.
Mocht u uw kind willen inschrijven voor Peutertalent, dan kan dit via het centraal bureau
van GO! -kinderopvang. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer 0320-294900
Wij hopen u spoedig te ontmoeten!
Personele zaken
Juf Annelies Brussee ziet u weer regelmatig op school verschijnen. Zij is goed aan het
herstellen en heeft zin om weer voor de groep te staan. Zij zal rustig op gaan bouwen en ook
weer in de klassen (vooralsnog Circus) te zien zijn. Wij wensen haar veel succes!

Kalender
16 feb. 2019
25 feb. 2019
26 feb. 2019
1 maa. 2019
14 maa. 2019
15 maa. 2019

Start Voorjaarsvakantie
Studiedag Laetare – alle kinderen vrij
Start lessen
Carnaval
Volgende Laetare Actueel
Staking PO en andere sectoren – school dicht (zie ook
brief hieronder)

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het
primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
De leraren op onze school zijn nagenoeg allemaal van plan om op 15 maart te gaan staken.
Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan
(kunnen)
Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt
u contact opnemen met GO Kinderopvang of uw eigen opvangorganisatie.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk
neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van
15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking.
Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op
de politiek.
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag
15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking
maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke

onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden
dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast
eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere
vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek,
maar ondersteunen de staking niet.
Vriendelijke groet, namens het team van de Laetare,
Meester Joost

