Laetare Actueel, juni 2020

In deze Laetare Actueel kunt u de informatie vinden over de school. Wij beschrijven de
schoolactiviteiten die er zijn geweest of er aan komen, belangrijke data en regels en
afspraken binnen de school. Wij wensen u veel leesplezier.
Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen van Laetare,
Belangrijke
data
30 juni 2020
Wen- ochtend
van 8.45u –
11.45u
30 juni 2020
Afscheid groep
8 in het Agora
om 19:00u
(alleen voor de
kinderen van
groep 8)
3 juli 2020
Laatste
schooldag.
Kinderen om
12:00u vrij.
3 juli – 16
augustus
Zomervakantie
17 augustus
2020
Eerste
schooldag

We zijn alweer bijna aan het eind van het jaar gekomen. Dit zal dan ook de laatste Laetare
actueel van het jaar zijn. We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarbij er van u als
ouders veel is gevraagd. Bij deze willen wij u dan ook allen heel erg bedanken voor al uw
inzet. De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met het in kaart brengen van alle
kinderen en hebben we een aantal weken nog hard kunnen werken! In deze Laetare
actueel gaan we in op bijzondere momenten de komende week.

De formatie, jaarkalender en klassenindeling
Vandaag krijgt u de formatie, de jaarkalender en de klassenindeling voor het nieuwe
schooljaar toegestuurd. In de formatie ziet u welke teamleden er voor de klassen staan en
wie ondersteuning biedt. In de jaarplanning vindt u de belangrijke momenten van volgend
schooljaar en in de klassenindeling vindt u in welke groep uw kind(eren) volgend jaar les
zullen krijgen.

De wen-ochtend
Aan het eind van het schooljaar organiseren wij een wen-ochtend. De wen-ochtend valt dit
jaar op dinsdag 30 juni van 9.45u – 11.45u. Op deze ochtend krijgen de kinderen les van
hun nieuwe juf of meester en doen zij ook al wat opdrachten van de volgende jaargroep.
Zo kunnen zij al een beetje wennen aan het idee dat zij in een andere groep zullen zitten
volgend schooljaar. Ook nieuwe leerlingen worden hiervoor uitgenodigd.

Afscheid van groep 8.
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 8 hard gewerkt
aan de afscheidsfilm te maken. Op dinsdag 30 juni zal de film in
première gaan. Doordat er maximaal 30 mensen in het gebouw
aanwezig mogen zijn, mogen alleen de kinderen en leerkrachten van
groep 8 de bioscoop in.

Schoolfoto’s
Vandaag heeft u de schoolfoto’s van de kinderen mee naar huis
gekregen. Wij hopen dat u blij bent met het resultaat. De klassenfoto
ziet er dit jaar anders uit, als symbool voor de 1,5m afstand die dit
jaar gehouden moest worden. Volgend jaar zullen de foto’s weer op
de normale wijze worden genomen.

Start schooljaar 2020-2021
Op 17 augustus 2020 zal het nieuwe schooljaar starten (eerste schooldag). In de week
voordat we weer starten, zullen wij nog een bericht sturen over de afspraken die aan het
begin van het jaar zullen gelden, zoals wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM voor
COVID-19.
Al hebben we nog een week te gaan, bij deze wensen wij alle kinderen en ouders alvast
een fijne afsluiting van het schooljaar en een zonnige zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Laetare,
Marije van Tol,
Directeur.

