Laetare Actueel, juli 2022

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.

Eindfilm 2022 groep 8
Ook dit jaar heeft groep 8 weer hard
gewerkt aan de eindfilm. Het is een
prachtige film geworden met een goed
verhaal en herinneringen uit de
basisschooltijd. U kunt deze film bekijken
op https://eindfilm.online.
Veel kijkplezier!

Belangrijke
data
29 augustus
2022
Eerste schooldag
2022-2023/
start project
communicatie
13 september
2022
Stampgroepavond en
jaarvervadering
MR en OR
28 september
2022
Studiedag groep
1-5
30 september
2022
Kinderen om
12:00u vrij

Hulp nodig bij in elkaar zetten IKEA kasten
Op maandagmiddag 22 augustus (dan is het nog vakantie voor de kinderen) worden er
IKEA kasten in elkaar gezet in de groepen 3-4-5. Als u enthousiast wordt van dit idee,
bent u meer dan welkom om te helpen, we hebben uw hulp hard nodig!
U kunt zich aanmelden bij juf Kim via k.buitenhuis@laetare.nl. Alvast ontzettend bedankt
voor uw hulp!

Bedankt, sponsoren en vrijwilligers!
Dit jaar mochten we weer met groepen samenkomen! Hierdoor zijn er veel activiteiten in
de groepen georganiseerd, zoals: de Foodtruck is langs geweest, maar ook de
boswachter, de brandweer, de wijkagent, het Rode Kruis, een treinmachinist, boer Kok,
IVN, de burgermeester, wethouders en het leger. Ook zijn wij bij de kunstenaars bij LAPP
geweest en hebben we meerdere momenten van samenwerking met de kubus gehad.
Ook hebben we een project fruitwater gedaan. Wij hebben hier dus uitgebreid gebruik
van gemaakt, maar wij hebben ook veel hulp gekregen van bijvoorbeeld schoolfruit, de
groenteman, AH voorhof en McCain, maar ook vele hulpouders dit jaar. Wij willen dan
ook iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze prachtige school!
Namens het team wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie toe, groep 8 een
hele mooie tijd op de middelbare school, de verhuizers veel plezier op hun nieuwe school
en de andere kinderen zien wij heel graag volgend jaar weer terug! Tot 29 augustus!
Team Laetare

Bericht van de ouderraad
En dan ineens zit het schooljaar 2021-2022 er op en kijken we uit naar een heerlijke
zomervakantie. Maar we willen eerst terugkijken op het afgelopen jaar.
De ouderraad ging ook afgelopen jaar weer met volle moed van start om de
voorbereidingen te treffen voor de activiteiten die georganiseerd moesten worden.
Sinterklaas werd een handje geholpen en de voorbereidingen voor het versieren van de
school voor kerst waren in volle gang. Helaas bleek dat er nog maar heel weinig ouders
de ouderbijdrage voor hun kind betaald hadden en daarom moesten we snijden in het
budget. Er konden geen groepscadeaus gekocht worden voor in de klassen en we hadden
geen geld om kerstbomen te kopen voor in de klassen. Gelukkig hebben we door lieve
mensen kunstkerstbomen gedoneerd gekregen, zodat er toch in elke klas een kerstboom
stond. Helaas gingen er op het schoolplein ook negatieve verhalen rond over de
ouderraad en ook kregen we niet altijd even nette reacties op onze mails.
De moed zakte de ouderraad wel in de schoenen en er zijn momenten geweest dat we
het bijltje erbij neer wilden gooien. Het betalen van de ouderbijdrage en kampgeld is niet
verplicht, maar zonder deze ouderbijdrage en het kampgeld kunnen we de activiteiten
niet organiseren. Hoe graag we het ook voor de kinderen willen, maar helaas… de
boodschappen en benodigdheden voor de feesten zijn niet gratis. Jammer, want deze
activiteiten dragen bij aan een fijne herinnering aan de basisschooltijd van uw kind.
Na de lockdown werden we voorzichtig wat positiever. Er kon weer meer, en dus konden
we ook weer uitkijken naar het organiseren van activiteiten. Gelukkig betaalden ook
steeds meer mensen de combinatiebijdrage, zodat er ook budget was om een activiteit te
organiseren.
Voor het Laetarefeest hebben we het budget ingezet, dat door de ouders geschonken is
in het schooljaar 2019-2020, toen de activiteiten aan het eind van het schooljaar en het
kamp niet door konden gaan. Het Laetarefeest was een geslaagde dag en we zagen
enthousiaste en vrolijke kinderen die genoten van de activiteiten.
Of het kamp door kon gaan, was financieel nog even spannend, maar gelukkig hadden we
hier ook nog de giften die in het vorige schooljaar hebben ontvangen van de ouders uit
de ouderbouw en tussenbouw. Dit geld hebben we nu ook ingezet om het kamp mogelijk
te maken. We hebben sponsoren gezocht: McCain heeft voor iedereen patat
geschonken, de groenteman op het Lelycentre zorgde voor een sappig mandarijntje en
de AH Voorhof schonk ons 10 meloenen. Uiteindelijk hebben meerdere ouders op het
allerlaatste moment nog de combinatiebijdrage of alleen het kampgeld betaald en
hebben we de giften niet (volledig) nodig gehad. Dit bedrag gaan we weer reserveren
voor schoolkamp van volgend jaar.
Het kamp was voor alle klassen een groot succes. Wat hebben de kinderen genoten en
de leerkrachten niet minder. Wat was het fijn dat het weer mogelijk was om op kamp te
gaan na 2 jaar Corona. De kampen waren weer als vanouds: gezelligheid, samenwerking
en hopelijk onvergetelijke herinneringen gemaakt. Dit geeft ons, als ouderraad, weer de
moed om volgend jaar weer door te gaan met het organiseren van activiteiten. De
glimlach van de kinderen en het plezier wat ze hebben is onbetaalbaar, daar halen wij
onze voldoening uit.
We hopen dat u ons ook volgend schooljaar weer wil helpen om activiteiten mogelijk te
maken, door de ouderbijdrage en het kampgeld te betalen. Hierdoor kunnen wij,
hopelijk, zorgen voor een basisschooltijd met mooie herinneringen.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot in het volgende schooljaar!
De leden van de ouderraad

KOM IN DE ZOMERVAKANTIE NAAR
FLEVOMEER BIBLIOTHEEK LELYSTAD
VOOR LEUKE ACTIVITEITEN

ZALIGE

VAKANTIE
15 JULI T/M
27 AUGUSTUS

LEVEND
ZOEKBOEK

WOENSDAG
20 JULI

14:00 - 15:30 UUR

OPEN INLOOP

WORKSHOP TIKTOK
MET OPA OF OMA

WOENSDAG
27 JULI

10:30 - 12:00 UUR

WORKSHOP
BLOEMENPERS
MAKEN
(7 T/M 12 JAAR)

(10+ JAAR)

GRATIS*

GRATIS*

WOENSDAG
3 AUGUSTUS
10:30 - 11:30 EN
13:30 - 14:30 UUR

WOENSDAG
24 AUGUSTUS

ZOMERSE
PHOTO BOOTH

10:30 - 11:30 UUR

ONTMOET
VAIANA EN MAUI

(4 T/M 12 JAAR)
GRATIS*

(4 T/M 8 JAAR)
GRATIS*

WOENSDAG
10 AUGUSTUS
10:30 - 11:30 EN
13:30 - 14:30 UUR

OUD-HOLLANDSE
SPELLETJES
(6 T/M 12 JAAR)

WOENSDAG
17 AUGUSTUS
10:30 - 11:30 EN
13:30 - 14:30 UUR

BOUWHOEK
XXL LEGO
GRATIS*

GRATIS*

* DOWNLOAD JE GRATIS KAARTJE VIA DE WEBSITE OF HAAL DEZE BIJ DE BALIE.
(DIT IS ALLEEN VOOR HET DEELNEMENDE KIND NODIG)

