Laetare Actueel, zomer 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
23 augustus
2021
Eerste schooldag
21 september
2021
Jaarvergadering
en ouderavond
om 19:00u

De laatste (halve) schooldag is aangebroken! Vanmiddag gaan de kinderen om 12:00u
naar huis en kunnen zij heerlijk genieten van hun welverdiende zomervakantie! In deze
Laetare Actueel willen wij u allen een fijne vakantie wensen en vindt u de laatste
berichten voor dit schooljaar.

Groep 8 neemt afscheid van Laetare
Na 8 mooie jaren nemen onze leerlingen
afscheid van Laetare. Met een klein traantje
maar vooral veel stralende gezichten lopen
deze leerlingen straks de school uit. We zijn
trots op jullie allemaal! Na een prachtige
avond, tijdens het afscheid van groep 8,
namen wij afscheid van onze groep 8
leerlingen.
Nog even mochten we van ze genieten, zagen we ze stralen op het doek, maar nu komt
voor ons de tijd om deze leerlingen los te laten. We hopen dat wij hen alles mee hebben
kunnen geven om zich straks op het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.
Wij zijn trots op alle leerlingen op wie zij geworden zijn en hoe zij zich hebben kunnen
ontplooien als echte Laetare leerlingen.
Op de website van Laetare (www.laetare.nl) vindt u de link naar de eindfilm van onze
groep 8. Neem gerust nog een kijkje!
Groep 8: Veel succes op het VO!

Jaarvergadering en ouderavond: 21 september 2021
Schrijft u deze datum alvast in uw agenda? Tijden deze avond hoort u wat uw kind gaat
leren dit jaar en kunt u de juf of meester beter leren kennen. Ook is de jaarvergadering
van de Medezeggenschapsraad en de ouderraad, waarin bijvoorbeeld ook de vrijwillige
ouderbijdrage wordt vastgesteld. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Meester André: filmdocent van het jaar regio midden:
persbericht
Meester André Broens van Laetare, in de Zuiderzeewijk, wordt misschien de nationale
filmdocent van het jaar.
Dat is een verkiezing die is opgezet door het Netwerk Filmeducatie, een organisatie die
die tak van onderwijs stimuleert. Bij filmeducatie leer je beelden te doorgronden en te
analyseren; niet alleen van films, maar ook van onder meer games, clips en videokunst.
Het netwerk heeft zes regio’s; die hielden voorverkiezingen en Broens is van de zes
winnaars. Op 5 oktober, de Dag van de Leraar, tijdens de Nationale Onderwijsweek,

maakt de vakjury bekend welke drie doorgaan naar de finale. De Filmleraar van het Jaar
2021 wordt 24 november bekendgemaakt, op het International Documentary Filmfestival
Amsterdam.

2 lokalen van Laetare gevorderd door de gemeente voor
de Vuurtoren
In verband met ruimtetekort heeft de gemeente Lelystad besloten twee lokalen van
Laetare te vorderen voor basisschool de Vuurtoren. Onze twee lege lokalen zullen dus
worden gevuld door leerlingen van de Vuurtoren volgend jaar. Wij gaan nog in gesprek
om de verdere organisatie te bespreken om de samenwerking spoedig te laten verlopen.

Wethouder op bezoek bij Laetare: Persbericht
De Onderwijsinspectie heeft onlangs maar liefst
vier basisscholen het predicaat voldoende
gegeven. Het gaat om Laetare, De Meander, ’t
Schrijverke en De Watergeus. Hiermee voldoen de
scholen aan de basis kwaliteitseisen die de
Inspectie aan scholen stelt. Wethouder Madelon
van Noort heeft het team en de leerlingen
persoonlijk gefeliciteerd met dit prachtige
resultaat.
Wethouder Madelon van Noort overhandigde de basisscholen twee boeken; een voor de
onderbouw en een voor de bovenbouw, waarmee ze tegelijk een impuls aan het
leesplezier van de kinderen wil geven. ‘Het is mijn ambitie om alleen nog maar voldoende
scorende scholen in Lelystad te hebben. Dat deze vier basisscholen naar een voldoende
zijn gegaan, is groot compliment aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.’
Het team van Laetare wil alle ouders,
verzorgers en kinderen bedanken voor
een bijzonder, fijn schooljaar. Wij wensen
jullie allemaal een hele fijne vakantie en
tot 23 augustus, in het nieuwe schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Het team van Laetare.

Beste ouders,
Wist u dat er in de Laetare een peuterspeelzaal zit die ook een talentgroep? Deze
peuterspeelzaal heet Peutertalent! Op deze groep gaan wij uit van wat kinderen kunnen en
dit zetten wij in om het kind verder te helpen. Zo stimuleren wij de ontwikkeling van het
kind. Wij bieden opvang aan peuters tussen 2 en 4 jaar.
De twee vaste leidsters die deze groep draaien zijn erg betrokken en hebben diverse
aanvullende cursussen gevolgd. Er wordt nauw samen gewerkt met school en u als ouder(-s).
Voor jonge kinderen is het heel goed om samen met andere peuters te kunnen spelen en
een uitgebreid taalaanbod te krijgen. Vooral kinderen die de Nederlandse taal nog niet zo
goed machtig zijn, hebben hier veel baat bij. Ook is het fijn dat de peuters eventueel door
kunnen stromen naar de Laetare, waar ze dan al vertrouwd zijn met de leerkrachten en de
school. De peuters spelen regelmatig samen met de kleuters en er worden ook diverse
activiteiten en thema’s samen met de basisschool georganiseerd.
Op Peutertalent komen reguliere peuters 2 dagdelen per week en peuters met een VVEindicatie komen vanaf een leeftijd van 2,5 jaar in het totaal 16 uur per week.
De kosten die u als ouder betaalt zijn afhankelijk van het inkomen. Er is zelfs een
mogelijkheid tot bijdrage vanuit de gemeente.
Voor meer info over de kosten, kunt u contact opnemen met
GO!-kinderopvang: 0320-294900.
Mocht u eens een kijkje willen nemen op Peutertalent, dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de zaal op nummer: 0320-320015.
Wij zijn aanwezig op:
Maandagochtend tot 12.00 uur
Dinsdag tot 15.00 uur
Donderdag tot 15.00 uur
Vrijdag tot 12.00 uur
Per 9 juli hebben wij zomervakantie. Wij zijn 23 augustus weer aanwezig. Na de vakantie is
er weer plek voor nieuwe peuters, maar wacht niet te lang, want vol=vol en dan komt uw
kind op een wachtlijst.
Wellicht tot ziens,
Floor Leonora en Jolanda de Blouw
Leidsters psz Peutertalent
Leekerhoek 16
Lelystad
0320-320015

