Laetare Actueel, Sinterklaas- en
kersteditie 2019

In deze Laetare Actueel vindt u de informatie over het Sinterklaasfeest. Wij wensen u veel
leesplezier! Het thema rondom Sinterklaas is dit jaar ‘maken en gebruiken’.

Het Sinterklaasfeest op Laetare
Belangrijke
data
Sinterklaas
25 november
2019
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Sinterklaasviering
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Afsluiting
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en gebruiken’
Kerst
19 december
2019
Kerstdiner
-vanaf 17.00u
-voor ouders:
kerstfilm vanaf
17.15u
-eindigt om
18.15u

Deze tijd staat in het teken van Sinterklaas. Op donderdag 5 december zullen wij dit
kinderfeest gaan vieren. In de ochtend zullen wij de Sint weer gezellig binnenhalen. De
schooltijden zullen niet worden aangepast en de kinderen gaan gewoon om 14.00u naar
huis.
Laetare volgt natuurlijk de bestuurlijke richtlijnen omtrent het figuur Piet, zoals hieronder
aangegeven:
De onderwijsbesturen in Flevoland hebben een richtlijn afgesproken voor de viering van het
Sinterklaasfeest op de scholen. Deze richtlijn is een advies van de besturen aan de
schooldirecties. De gezamenlijke onderwijsbesturen vinden dat alle leerlingen gelijkwaardig
zijn. In het onderwijs is geen ruimte voor uitingen die leerlingen of ouders als racistisch en/
of discriminerend kunnen opvatten. Om schooldirecties te helpen op een goede wijze
invulling te geven aan het Sinterklaasfeest, hebben de besturen besloten richtlijnen uit te
vaardigen.
De richtlijn;
De besturen adviseren het feest zodanig aan te passen dat ieder kind en iedere ouder ervan
kan genieten. Daarom is de richtlijn om het Sinterklaasfeest te ontdoen van alle kenmerken
die als racistisch en/ of discriminerend kunnen worden opgevat door leerlingen en/ of
ouders. Dit betekent dat stereotyperingen als een rode mond, oorringen, gebrekkig
Nederlandssprekend of een ondergeschikte rol van Piet worden vermeden.
Met deze richtlijn in de hand is het aan de schooldirecties om in overleg met de ouders te
komen tot een invulling van het Sinterklaasfeest. De besturen benadrukken dat het hier
gaat om een richtlijn. De schooldirecties houden de vrijheid om zelf vorm te geven aan het
feest en de figuur van Piet hierin. Het kan dus voorkomen dat op sommige scholen
bijvoorbeeld naast roetveegpieten ook zwart gekleurde Pieten rondlopen en op andere
scholen weer niet.
Basisschool Laetare is een basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit dient een plek te
zijn, waar kinderen op een veilige manier kunnen werken en spelen. Als Jenaplanschool
proberen wij van onze school een fijne leef- en werkgemeenschap te maken, waarin
kinderen, medewerkers en ouders zich dan ook thuis voelen. Hierbij stellen wij het kind
voorop en zijn alle mensen voor ons gelijk. Wij zullen dus ook alles doen om de veiligheid te
behouden en kunnen agressie, in welke vorm dan ook niet accepteren. Kortom, laten wij er
samen een gezellige dag van maken!

Een bericht vanuit de Medezeggenschapsraad (oudergeleding)
December. Een maand van samen feest vieren. Tenminste dat is wat wij thuis leerden en ik
weet dat dat per cultuur verschilt, maar in donkere dagen zoek je volgens mij allemaal
gezelligheid. Soms zijn de omstandigheden anders en juist dan moeten we elkaar proberen
op te zoeken. Gezellige avonden met veel sfeer verlichting warme kleuren en spelletjes
doen. Bij ons thuis maakte mijn moeder samen met ons gevulde speculaas en pepernoten.
Zandkoekjes in de form van sterren en kerstbomen. als extra waren er dan, 5 december (
bij ons thuis) en 25 december (bij anderen), dagen waar je elkaar cadeautjes gaf en plezier

had in het uitzoeken van iets kleins waarvan je weet dat de ander daar blij van wordt. Een
heerlijke tijd die wij onze kinderen ook toewensen. Het gaat er toch om dat wij genieten
van het samen zijn? Laat dat dan ook de boodschap zijn die we afgeven aan onze kinderen.
Gelukkig hebben we op school ook het standpunt ingenomen dat de kinderen plezier
moeten hebben aan de feesten. Het is ook een opdracht Vier Uw Feesten. Dat mogen we
dan ook in alle vrijheid doen.
Fijne feestdagen toegewenst,
Roelof Schaafsma (voorzitter MR)

Schoen zetten
Op maandag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Vergeet uw kinderen
dus geen schoen mee te geven. Op dinsdag 26 november vinden de kinderen hopelijk een
verrassing in hun schoen! Misschien gebeurt er ook nog iets in de groepen tijdens het
bezoek bij het vullen van de schoen?

Lootjes en cadeautjes
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van Sinterklaas. De kinderen van
groep 5 t/m 8 hebben reeds lootjes getrokken en maken een surprise voor het kind dat op
hun lootje staat. Zij krijgen een bedrag dat aan het cadeautje kan worden besteed. De
spelregels voor het maken van een surprise zijn uitgedeeld aan de groepen 5-8.

De Sinterklaasviering
Op 5 december zal Sinterklaas langskomen in de ochtend langskomen in de school en mag
iedere stamgroep iets op het podium laten zien aan de Sint. Helaas is het voor ouders niet
mogelijk om bij deze viering aanwezig te zijn door ruimtegebrek. Daarnaast komt
Sinterklaas op bezoek bij de groepen 1 t/m 4. De groepen 5-6 krijgen een kort bezoek zodat
Sinterklaas en de Pieten de surprises kunnen bewonderen.

Afsluiting project ‘Maken en gebruiken’
Op vrijdag 6 december van 8.30u - 9.30u wordt het project maken en gebruiken
afgesloten. Ouders, opa’s, oma’s en andere betrokkenen bij de kinderen zijn van harte
welkom. De koffie, thee en koekjes staan klaar en worden verzorgd door de ouderraad.
Kinderen mogen iedereen laten zien wat ze gemaakt hebben tijdens het project.

Het kerstdiner
Het kerstdiner zal dit jaar op 19 december plaatsvinden in de klassen van de kinderen.
Meer informatie zult u per mail ontvangen. Vanaf 17.00u is de school open en kunt u de
kinderen naar de klas brengen. Vanaf 17.15u start er voor ouders tevens een film die de
leerlingen samen met meester André hebben gemaakt. Als u toestemming heeft gegeven,
kan het zo maar zijn dat u uw kind(eren) voorbij ziet komen! De ouderraad zal ook zorgen
voor iets lekkers bij de film. U bent dus welkom te blijven tijdens het kerstdiner. Om 18.15u
kunnen de kinderen weer uit de groep worden opgehaald.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Laetare,
Marije van Tol,
Directeur.

