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WIJZIGINGEN SCHOOLJAAR 2018/ 2019
Leden die zijn uitgetreden:
Groep hulpouder:

Allyon Schaafsma, Stephanie Carrillo de La Jara, Deborah Cozijnsen.
Onitia Kotter, Miryana Trivkovic
(Deze personen staan stand-by om hulp te bieden bij activiteiten waar de OR
bij betrokken is ).

Bij de jaarvergadering van vorig schooljaar hebben wij als OR onze zorgen geuit over de terugloop van de
ontvangsten van de ouderbijdrage. Belangrijk standpunt was dat wij niet willen dat de kinderen hiervan het dupe
worden. Op deze wijze is het niet lang vol te houden, om met een zeer beperkt budget activiteiten te blijven
organiseren.
Wij kunnen u mededelen dat het percentage aan binnengekomen ouderbijdrage flink is gestegen, waardoor er ook
meer ruimte was om de verschillende activiteiten in stand te houden.
Zoals vorig jaar proberen wij toelichting te geven op de verschillende activiteiten die wij enkel door de ouderbijdrage
kunnen organiseren en te benadrukken dat wij elkaar keihard nodig hebben om van elk schooljaar een feest te
kunnen maken.

Lelystad, september ’19

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
De ouderraad zet zich in voor en tijdens diverse activiteiten en projecten binnen de school:
Sinterklaas
Gedurende de feestelijke periode zorgt de ouderraad voor:
• Schoencadeautjes (inkopen, inpakken en in alle schoenen stoppen)
• Cadeautjes onderbouw/ middenbouw (inkopen, inpakken en verdelen in zakken zodat Sinterklaas deze
tijdens de viering in de klassen kan uitdelen)
• Krijgen de bovenbouw leerlingen geld om zelf een cadeautje voor in de surprise te kopen
• Strooigoed tijdens viering
Kerst
De rol van de ouderraad bij de kerstviering is het versieren en aankleden van de hele school, het organiseren van een
samenkomst voor ouders/verzorgers in de aula. En het bijstaan van de leerkrachten waar nodig.
Carnaval
De rol van de ouderraad tijdens carnaval is beperkt. Tevens valt carnaval dit schooljaar in de voorjaarsvakantie en
vinden er geen activiteiten plaats.
Paasontbijt
De ouderraad draagt voornamelijk financieel bij aan het feestelijke ontbijt en of lunch in de klas. En ook voor de
versiering binnen het schoolgebouw.
Kampen
Onderbouw
De leerlingen van de onderbouw hebben dit jaar de Bataviawerf en museum bezocht.
Midden en Bovenbouw
De leerlingen van de midden en bovenbouw zijn dit jaar naar dezelfde locatie geweest, namelijk kamperen bij de
Scouting Ascanen in het Belevenissenbos.
De leerlingen van de middenbouw zijn gereden naar de locatie (met de hulp van ouders gebracht en gehaald).
De leerlingen van de bovenbouw zijn op de fiets naar de locatie geweest.
Laetarefeest
Ook dit jaar viert de Laetare haar verjaardag, namelijk op 20 maart 2020. Er wordt flink gebrainstormd om ook hier
een leuk feest van te maken vol leuke activiteiten. Het is gebleken dat de kinderen hier elk jaar naar uitkijken en zich
enorm vermaken. Nadere info volgt…

LID WORDEN VAN DE GROEP HULPOUDER
Mede door de inzet van alle ouders, tijdens en in de aanloop naar de diverse activiteiten, kunnen deze worden
gerealiseerd. Actieve ouders zijn er nooit genoeg en degenen die er zijn worden zeer gewaardeerd. Mocht u zich
willen opgeven als hulpouder, geef dit dan te kennen bij een lid van de ouderraad of bij een leerkracht.
Dankwoord
Ter afsluiting willen we namens de OR dank betuigen aan alle (hulp ) ouders, opa’s en oma’s en andere helpende
handjes, alsmede de kascommissie en het Laetare team. Dankzij deze samenwerking is de Laetare een fijne school
voor onze kinderen.
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