Laetare Actueel, oktober 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
04-12-2020
Sinterklaasviering
17-12-2020
Kerstviering
18-12-2020
Studiemiddag –
de kinderen zijn
om 12:00u vrij.
19-12-2020 t/m
3-01-2021
Kerstvakantie

Het was een bijzondere week voor ons. Inmiddels zijn de maatregelen binnen school flink
aangescherpt en wachten wij met smart op de persconferentie van aanstaande dinsdag.
Wij realiseren ons dat wij best een streng beleid hanteren en zijn erg blij dat alle ouders
de maatregelen respecteren. Het heeft namelijk best gevolgen voor ons allemaal. De
rapportgesprekken bijvoorbeeld, worden zo veel mogelijk digitaal gehouden en de
begeleiding van onze leerlingen door bijvoorbeeld Passend Onderwijs worden weer op
afstand gegeven. De komende weken zullen de kinderen ook gaan oefenen met de
digitale omgeving. Zij kunnen hier zelf mee inloggen via het emailadres dat u van de
leerkracht heeft ontvangen. Als uw kind dan onverwacht thuis zit met
verkoudheidsproblemen, kan hij/zij toch onderwijs volgen op school! Meer informatie
over de digitale leeromgeving volgt volgende week.

De Inspectie van het Onderwijs
Vorig jaar heeft de inspectie van onderwijs langsgekomen
op school. Tijdens dit bezoek werd er grote waardering
uitgesproken naar de toenmalige directie en IB voor de
grote stappen die waren gemaakt. Op het punt ‘zicht op
ontwikkeling’ scoorde Laetare echter nog onvoldoende en
hebben de inspecteurs ons een aantal herstelopdrachten
gegeven. Deze week kwam de inspectie van onderwijs
nogmaals (digitaal) langs op school.
4 kinderen, verschillende leerkrachten, directie en IB hebben met de inspecteurs
gesproken en we hebben veel documenten moeten toesturen. Gelukkig mogen wij u
vertellen dat alle punten voldoende waren en dat er geen herstelopdrachten zijn
gegeven aan ons. Ik wil dan ook mijn grote waardering uitspreken naar ons team, maar
ook aan de leerlingen die zo moedig zijn geweest om het gesprek aan te gaan!

Sinterklaas en Kerst in deze tijd
De Sinterklaas- en Kerstcommissie op Laetare zijn druk bezig met de corona-proof
voorbereidingen rondom de Sinterklaas en kerstviering. Inmiddels is er een creatieve
oplossing voor het bezoek van Sinterklaas gevonden. De details van de vieringen krijgt u
nog via de leerkrachten te horen.
In de bijlage vindt u een bericht vanuit de ouderraad.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Laetare,
Marije van Tol,
Directeur.

Een bericht vanuit de ouderraad
Datum: 30 oktober 2020
Beste Ouder/Verzorger,
Vrijdag voor de herfstvakantie heeft uw kind een brief meegekregen met daarin de factuur voor de
combinatiebijdrage voor het schooljaar 2020-2021. Het verzoek is om voor 1 november de factuur te
voldoen. Op dit moment heeft 24% van de ouders de combinatiebijdrage al voldaan. Hiervoor onze
hartelijke dank.
Mocht u de combinatiebijdrage nog niet voldaan hebben, zou u hier dan nog naar willen kijken?
Er is een mogelijkheid om de factuur in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met de
penningmeester via lae.penningmeester@laetare.nl dan gaan we kijken wat we voor u kunnen
betekenen. Wacht hier niet te lang mee, want anders wordt de tijd om in termijnen te betalen te
kort.
We willen u verzoeken om het kampgeld voor 10 april 2021 te voldoen, anders kan uw kind niet mee
op kamp.
Mocht u zich zorgen maken over wat er met de combinatiebijdrage gebeurt als er feesten niet
kunnen plaatsvinden door het Coronavirus, dan kunnen we daar duidelijk over zijn:
Net als het afgelopen schooljaar gaan we de mogelijkheid bieden het niet-besteedde bedrag in
mindering te brengen op de combinatiebijdrage van het volgende schooljaar.
De ouderraad heeft de laatste weken niet stilgezeten. Een aantal ouders vormen samen met 2
leerkrachten de Sinterklaascommissie van Laetare. De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn
al in volle gang. Er wordt gebrainstormd over de invulling van het feest, de cadeautjes staan al
ingepakt klaar en we hopen dat dit, ondanks Corona, een mooi feest wordt voor de kinderen.
We hopen bij te dragen aan een mooie herinnering voor uw kind.
Met vriendelijke groet,
De leden van de ouderraad

