Laetare Actueel April/2019
Terugkijken Laetarefeest
Wij kunnen weer terugkijken op een geslaagd Laetarefeest. Dit is vooral mogelijk gemaakt
door de inzet van de ouderraad, hulpouders, oud-leerlingen, leerlingen van de SGL,
bekenden van de school en leerkrachten. Ook de inzet van de vele ouders, die de heerlijkste
hapjes hadden bereid maakten het feest compleet. Het was fijn om zoveel kinderen en
ouders te zien, die van dit alles genoten hebben. Allen dank!
Volgend schooljaar vieren we het Laetarefeest op 20 maart. Wij kijken er weer naar uit!

Personele zaken
Wij zijn blij om te kunnen melden dat juf Annelies B. nagenoeg weer volledig is hersteld. Zij
werkte op woensdag alweer in het Circus en heeft inmiddels haar ambulante taken ook weer
opgepakt. Na de meivakantie zal zij weer volledig les gaan geven. Wij houden u op de
hoogte.

Pasen
Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk moet je
wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag. Op
deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in
de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is alleen wel dat
Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dit is een
belangrijk gegeven om de dood en opstanding van Jezus te begrijpen.

Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij gaf meerdere keren aan dat het nodig was.
Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld te dragen.

Veiligheid Reminder
Stepjes zijn uit veiligheidsoverwegingen niet meer welkom op ons schoolplein zijn maar
skeeleren mag (bescherming aanbevolen)!

De kinderen mogen skeeleren op het midden- en bovenbouwplein.

Voorzichtig met apparatuur
'De afgelopen periode zien wij steeds vaker smartwatches en mobiele telefoons op school
verschijnen. Om de rust in de school te behouden nemen we deze aan het begin van de dag
in. Aan het eind van de lesdag kunnen de kinderen hun devices weer ophalen bij de
leerkracht. De school is echter niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstal van
deze devices. Waar mogelijk verzoeken wij u daarom zoveel mogelijk deze middelen thuis te
laten.'

Gevonden Voorwerpen
In ons kopieerruimte staat een ton waar de gevonden voorwerpen in bewaard worden.
Deze is op dit moment overvol en is het niet meer zichtbaar wat erin zit.
Tot 17 april zullen wij alle gevonden voorwerpen etaleren, op een tafel bij de
hoofd/bovenbouw ingang. Kom gerust even kijken of er iets tussen zit wat van uw kind is.
Na 17 april ruimen wij alle spullen op.
Zo kunnen wij na de meivakantie weer met een lege ton beginnen.

Kalender
18 april 2019
19 april 2019
22 april 2019 t/m 3 mei 2019
4 mei 2019
5 mei 2019
17 mei 2019

Paasfeest
Goede Vrijdag (alle lln. vrij)
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Uitgifte volgende Laetare Actueel

