Laetare Actueel, oktober 2019

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,
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De website
Op de website van de Laetare (www.laetare.nl) is een
tabblad toegevoegd. Onder ‘documenten’ kunt u vanaf
volgende week ook het verzuimbeleid vinden. Zo wordt er
bijvoorbeeld lezen wat er gebeurt op het moment dat uw
kind veelvuldig te laat op school komt en/of ongeoorloofd
afwezig is.

De staking van 6 november
Op woensdag 6 november zal basisschool Laetare gesloten zijn. Hierover heeft u reeds een
email ontvangen. Het team van Laetare gaat staken. In een eerdere mail heeft u onze
motivatie kunnen lezen. Wij zullen vanaf 9.00u met het team te vinden zijn op het
stadhuisplein in Lelystad. Wij nodigen u als ouders van harte uit om ook langs te komen op
het stadhuisplein om de ernst van de situatie nog extra te benadrukken. U bent van harte
welkom!

Nationaal schoolontbijt
Het nationaal schoolontbijt stond in de kalender voor ouders gepland op 6 november. Door
de staking verschuiven wij het nationaal schoolontbijt naar 7 november. Het nationaal
schoolontbijt staat in het teken van het belang van een gezond ontbijt. Op deze ochtend
zullen de kinderen ontbijten op school. Zij hoeven dit thuis op deze dag dus niet te doen.
Wij vragen u om uw kind op donderdag 7 november een bordje, bestek en een beker
mee te geven naar school.

Juf Nicole: welkom!
Juf Nicole is na de herfstvakantie gestart in de knuffelbuffels. Misschien kent u haar al:
vorig jaar heeft zij ook in groep 3-4 lesgegeven op Laetare. We zijn trots en blij dat zij weer
heeft besloten op Laetare te gaan werken. Wij wensen haar en de kinderen veel succes
plezier!

Fietsenstalling
De afgelopen weken hebben wij gemerkt dat veel kinderen de fietsen bij de nooduitgang
plaatsen of tegen het hek. Uiteraard zijn alleen de fietsenrekken geschikt om de fietsen in
te ‘stallen’. De nooduitgang moet ten alle tijden vrij blijven uit veiligheidsoverwegingen.
Wij vragen u graag om uw hulp om met de kinderen te bespreken dat de fietsen alleen in
het fietsenrek geplaatst dienen te worden.

Schoolfruit
Vanaf de week van 11 november is er op school schoolfruit aanwezig. Vanaf dit moment
krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Deze actie duurt tot 17
april 2020.

Weeksluiting
Vanaf dit schooljaar is er elke week op de vrijdag om 13.00u een weeksluiting. De kinderen
laten tijdens de weeksluiting zien wat zij de afgelopen week in de klas hebben gedaan. U
bent van harte welkom de weeksluiting samen met ons te vieren. Zien wij u volgende
week?

Toestemming voor het plaatsen van
foto’s van uw kind(eren).
In het kader van de wet voor bescherming van
persoonsgegevens (AVG) hebben wij uw toestemming
nodig om foto’s te mogen maken en/of plaatsen in
bijvoorbeeld de Laetare Actueel of op de website van de
school. Nog niet alle ouders/ verzorgers hebben het
toestemmingsformulier ingevuld, terwijl wij ook bij geen
toestemming wel een formulier wensen.
U kunt het toestemmingsformulier ook ophalen bij het kantoor (bij juf Tashara en/of juf
Marije).
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Leatare,
Marije van Tol,
Directeur.

