Laetare Actueel, juni 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.

Kamp 2022
De kleuters zijn afgelopen woensdag naar
Bataviastad geweest. De kleine piraten
hebben het erg naar hun zin gehad. Wat
fijn dat zoveel ouders hebben kunnen
helpen!

Belangrijke
data
1 – 24 juni 2022
Thema techniek
4 juli 2022
Kampweek

Op maandag 4 en dinsdag 5 juli gaan de
groepen 3-4 en 5 op kamp. Zij gaan met
de bus blijven 1 nachtje slapen en zullen
op 5 juli rond 10.15u weer terugkeren op
school.

4 juli 2022
Sportmiddag
groep 6-8
12 juli 2022
Doordraaiochtend
15 juli 2022
Laatste
schooldag,
kinderen om
12:00u vrij.
18 juli – 28
augustus 2022
Zomervakantie

De groepen 6-7-8 hebben eerst maandag sportdag van 10.30-13.30. Om 14.00u zijn zij
dus gewoon weer op school. Zij moeten voor deze dag een bidon meenemen.
Deze groepen gaan op woensdag 6 juli , donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli op kamp. Zij
gaan fietsen, blijven 2 nachtjes slapen en zijn op vrijdag rond 12.00u-12.30u weer terug
op school. Het is dus belangrijk dat zij een goede fiets meenemen.

Techniekles
Maandagmiddag 27 juni gaan de leerlingen van groep 6 en 7 die zich aangemeld hebben
naar het Porteum voor een techniekles. Zij hebben hier al informatie over ontvangen.

29 augustus
2022
Eerste schooldag
2022-2023

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen van dit
schooljaar staan weer klaar in de
middenruimte bij de hoofdingang. U kunt
hier de verloren spullen van uw kinderen
ophalen. Komt u ook even kijken tijdens
de rapportage-avond?
Volgende week vrijdag 1 juli worden de
spullen weggehaald en kunt u deze niet
meer ophalen.

Juf Diana
Misschien heeft u het al een beetje
meegekregen: juf Diana reist nu al voor
langere tijd wekelijks heen en weer naar
Texel. Zij heeft nu de knoop doorgehakt:
zij gaat verhuizen naar Texel. Een hele
mooie uitdaging! Wij wensen haar veel
plezier op het prachtige eiland.

Door het vertrek van juf Diana is er een sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuwe
onderwijsassistent. Wij hebben meerdere reacties en open sollicitaties ontvangen dit
schooljaar. Wij gaan ervanuit dat we weer een geweldige vervanger zullen vinden.

Intern Begeleider
Juf Franca zal per 1 juli niet meer werkzaam zijn voor Laetare. Dit betekent dat er de
laatste 2 weken van het schooljaar geen intern begeleider aanwezig is. Als u vragen heeft
aan juf Franca, kunt u deze dus tot en met 30 juni aan haar stellen.
Vanaf 1 september begint de nieuwe intern begeleider, juf Mirthe. Zij zal ingewerkt
worden door een oude bekende, juf Arina. Daarnaast zal juf Franca nog twee dagdelen
langskomen om vragen van Mirthe te beantwoorden. Wij wensen juf Mirthe heel veel
plezier bij haar start op Laetare!

Boeken om mee te nemen in school
Door de school heen staan er boeken op kasten verspreid. Hier hangt een poster onder
dat u de boeken mee mag nemen naar huis. Dit mag u dan ook gewoon doen. Wij willen
graag het lezen thuis stimuleren door boeken gratis beschikbaar te maken voor thuis.
Veel leesplezier!

Gratis workshop op het Cruyff court in Lelystad
Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar vinden er op zes woensdagen in de zomer
gratis toffe, creatieve workshops plaats. De aftrap is op woensdag 29 juni om 13.45 uur
op het Cruyff Court Aron Winter Veld in de Atolwijk in Lelystad.

Meester Cees
Helaas is de opdracht van Meester Cees op Laetare afgerond en zal hij volgend jaar niet
meer op school werken. Wij wensen hem heel veel plezier met zijn nieuwe uitdaging op
zijn nieuwe school!
Maar... Meester Cees wordt ook vader van een tweeling! Wij zijn ontzettend blij voor
meester Cees en zijn vrouw en wensen hen alle geluk toe de komende tijd en willen
natuurlijk heel graag weten hoe alles zal gaan verlopen.

