Laetare Actueel, februari 2021

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

Na de lockdown in december/januari hebben wij gelukkig alle kinderen weer op school.
Gelukkig wordt het ook weer warmer waardoor iedereen weer lekker kan buiten spelen.

20 t/m 28 – 02 2021
Voorjaarsvakantie

Het coronavirus en testen

24 – 03 - 2021
Studiedag
groepen 1 t/m 4.
01-04-2021
Paasviering –
meer informatie
volgt
2 t/m5 -04-2021
Paasweekend
(goede vrijdag en
tweede paasdag)
20 en 21 – 04 2021
IEP toets groep 8
23-04--2021
Koningspelen
(onder
voorbehoud)
26-04--2021
Studiedag – alle
kinderen vrij
27-04-2021
Koningsdag –
alle kinderen
vrijdag
01 t/m 16 mei
2021
Meivakantie,
waaronder 5 mei
bevrijdingsdag,
13 mei
hemelvaart

In het nieuws horen wij vaak dat ouders zich zorgen maken over het testen van kinderen
in school. Wij zullen nooit kinderen zonder toestemming testen en hebben ook geen
testen op school. Dit gebeurt altijd door ouders.
Wel merken wij dat ouders hun kinderen liever niet laten testen. Wij kunnen u ook niet
verplichten. We vragen wij u de test serieus te overwegen als een kind meerdere
coronasymptomen heeft zoals bijvoorbeeld koorts en/of benauwdheid. Het kan namelijk
zijn dat uw kind positief is en in de klas heeft gezeten. Andere kinderen kunnen dan ook
besmet zijn geraakt. Wij willen dan graag weten of we de andere ouders dan moeten
informeren.

Schoolfotograaf
Inmiddels is er contact geweest met de
schoolfotograaf. De schoolfotograaf
staat gepland op 22 en 23 maart 2021.
Er is een grote kans dat ook deze
doorgeschoven zal worden naar de
maand juni. We wachten de
ontwikkelingen rondom het
coronavirus af en zullen u informeren
als wij de data definitief verschuiven.

15 maart geen studiedag meer
In een eerdere email hebben wij al aangegeven dat
15 maart geen studiedag meer zal zijn. Houdt u hier
rekening mee? Als dit problemen voor u oplevert,
kunt u dit altijd aangeven bij Marije van Tol, via
m.vantol@laetare.nl.

Laetarefeest verzet naar juni
Op 12 maart staat het Laetarefeest gepland. Deze
gaat helaas niet door i.v.m. de coronamaatregelen.
Op dit moment hebben we het feest verschoven
naar 11 juni. De commissie is in overleg hoe het feest
wel plaats kan vinden en wat onze mogelijkheden
zijn. 12 maart zal een ‘normale’ schooldag zijn voor
de kinderen.

Pasen en de Paasviering
Ook de Paasviering zal dit jaar worden aangepast.
De commissie is druk in overleg hoe we dit jaar
Pasen kunnen vormgeven. U krijgt zo snel mogelijk
meer informatie.

Vertraging uitgave rapporten en
oudergesprekken
Door de lock-down en het uitstel van de citotoetsen
hebben ook de rapporten een vertraging opgelopen.
In de week van 12 t/m 16 april vinden er voor de
groepen 1 t/m 7 oudergesprekken plaats. Groep 8
heeft al gesprekken gevoerd.
Het rapport zal deze keer niet worden uitgegeven tijdens de oudergesprekken, doordat
er door de lock-down nog niet voldoende resultaten zijn om te rapporteren. Wel kan het
werk natuurlijk ingezien worden en hebben leerkrachten al informatie van de kinderen
door observaties. Het kan zijn dat u al in maart op gesprek wordt gevraagd door de
leerkracht zelf om de voortgang van uw kind(eren) te bespreken.
In juni worden de cito toetsen afgenomen. De eindrapporten worden in juni tijdens de
oudergesprekken uitgedeeld.

Hoofdluis in de klas
Bij verschillende kinderen in school is deze week hoofdluis gevonden. Door de
coronamaatregelen kunnen wij echter niet hele klassen controleren. Zou u deze vakantie
uw kind(eren) extra willen controleren op hoofdluis? Alvast heel erg bedankt!
Wij wensen u en alle kinderen alvast een hele fijne vakantie en tot na de vakantie!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Laetare,
Marije van Tol,
Directeur Laetare.

