Laetare Actueel, mei 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
1 juni 2021
Kamp groep 1-2
11 juni 2021
Laetarefeest
16/17 juni 2021
Schoolfotograaf
18 juni 2021
Studiedag – alle
kinderen vrij
21-25 juni 2021
Kampweek
6 juli 2021
Doordraaiochtend
9 juli 2021
Laatste
schooldag – alle
kinderen om
12:00 vrij

Inmiddels zijn we alweer bijna in juni aangeland en worden de regels rondom COVID-19
steeds meer versoepeld. Zo mogen we alweer op het terras van de restaurants zitten en
binnenkort mogen we ook weer binnen de muren van de restaurants uit eten! Ook op
school beginnen we weer met het opzetten van de activiteiten. Zo zijn we druk bezig met
het organiseren van de kampen en het Laetarefeest en is groep 8 druk bezig met het
maken van de eindfilm. We gaan er een mooi einde van het jaar van maken, dit hebben
de kinderen zeker verdiend!

De cito toetsen en de IEP-toets in groep 8.
De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest met de citotoetsen (Eind). Natuurlijk
zult u tijdens de oudergesprekken weer op de hoogte gebracht worden van de
resultaten. Wij zullen op 18 juni (studiedag) hard aan de slag gaan met het maken van
alle analyses en plannen opstellen voor volgend schooljaar.
Wel hebben wij al de resultaten van de IEP-toets van groep 8 teruggekregen. Wij zijn
ontzettend trots op de kinderen want ze hebben de toetsen erg goed gemaakt!

Oogstjaar voor Laetare
Naast de voldoende eindresultaten van Laetare, is er de laatste jaren ook keihard
gewerkt aan andere thema’s binnen de school. De Inspectie van Onderwijs is dit
schooljaar natuurlijk langsgekomen. Hieruit is een voldoende resultaat gekomen voor het
onderwijs op Laetare. De didactische vaardigheden van de leerkrachten konden door
Corona niet worden bekeken, dus deze worden op dit moment door de scholengroep
beoordeeld. Na het eerste bezoek van de scholengroep, werden de auditoren ook
enthousiast van het onderwijs op Laetare. Het laatste bezoek vindt plaats op 15 juni
2021. Na jaren hard werken, hebben we dit schooljaar echt kunnen oogsten!

Schoolfotograaf: 16 en 17 juni
Op 16 en 17 juni zal de schoolfotograaf langskomen. Hier is al eerder een brief over
verstuurd via email door juf Marije. In deze brief stonden 2 vragen:
1. Als u wilt dat de broertjes en zusjes binnen Peutertalent en Laetare samen op
de foto gaan, kan dit op 17 juni. U moet hier zich wel voor opgeven via
info@laetare.nl. Uw kinderen worden dan samen op de foto gezet.
2. Als u niet wilt dat uw kind op de klassenfoto komt, kunt u dit aangeven via
info@laetare.nl. Wij plaatsen de foto van uw kind dan niet op de klasssenfoto.
De klassenfoto’s en portretfoto’s worden op 16 juni gemaakt. De broertjes en zusjes
foto’s en de collage (eindfoto van groep 8) op 17 juni.

Baby nieuws
Juf Marije is zwanger! De baby is uitgerekend in September en juf Marije zal dan ook vlak
na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie met verlof zijn. In deze periode zal er voor
een tijdelijke vervanging worden gezorgd door het bestuur. Zodra wij meer informatie
hebben, zal deze met u worden gedeeld.

Klassenverdeling schooljaar 2021-2022
Zoals hierboven beschreven, hebben wij dit jaar een feestelijk jaar gehad doordat we
door ons harde werken de kwaliteit bewezen op orde hebben. Zowel de kinderen,
ouders als leerkrachten hebben keihard gewerkt om het onderwijs zo effectief en
interessant mogelijk te maken. Als Jenaplanschool zijn wij continue in ontwikkeling en op
zoek naar ontwikkelkansen voor de leerlingen en voor het onderwijs in het algemeen. We
kunnen nu met vertrouwen zeggen dat wij weer klaar zijn voor de volgende stap: de start
van het vormen van onze drie-jarige stamgroepen. Volgend jaar zullen wij starten met de
eerste fase: het vormen van drie groepen 6-7-8. Zo kunnen wij deze kinderen
voorbereiden op het VO op een echte Jenaplanwijze. Wij kunnen niet wachten hier mee
te starten!
In de onderbouw zal nog niets veranderen dit jaar en ook de tussenbouw blijft in
dezelfde vorm bestaan. Volgend jaar zullen we in deze groepen nieuwe ontwikkelingen
doorvoeren.
Groep 5 is al een aantal jaar onze focus groep. Wij merken dat door de gehele school een
grote ontwikkeling plaatsvindt in leerresultaten. Groep 5 ontwikkelt hier volgens ons de
afgelopen jaren onvoldoende in mee. Om de leerresultaten goed te kunnen monitoren,
zullen wij deze groep in het schooljaar 2021-2022 voor 1 jaar bij elkaar houden. Dit
betekent dat groep 5, volgend schooljaar een groep op zich wordt. Daarnaast komt er
extra ondersteuning voor deze groep om de leerresultaten net zo hoog te houden als dat
zij dit jaar zijn. Het jaar daarna stroomt de groep 5 door naar groep 6-7-8 en zullen zij
volledig ondergedompeld worden in het Jenaplanonderwijs in stamgroepen.
Het voorstel voor de nieuwe klassenverdeling is bij de Medezeggenschapsraad, het
Managementteam en het team van Laetare neergelegd en hier is instemming voor
gegeven. Alle geledingen zijn enthousiast en hebben goed vertrouwen in de verdeling
voor volgend schooljaar en de ontwikkelingen die hieruit volgen voor de komende
schooljaren. Het kan natuurlijk zijn dat u nog verdiepende vragen en/of opmerkingen
heeft. Deze kunt u altijd stellen door te bellen naar school (0320-221283 of te mailen
naar m.vantol@laetare.nl.

Het Laetarefeest
De afgelopen weken is er onduidelijkheid geweest over de voortgang van verschillende
activiteiten aan het eind van het schooljaar. Het Laetarefeest zal in ieder geval doorgaan,
al zal het in een ‘light-versie’ worden georganiseerd. Ook zullen de kampen doorgaan,
dan wel op een andere manier dan u misschien gewend bent. Extra informatie volgt via
de commissies of de leerkrachten. Eindelijk mogen we weer samen vieren!

De ouderraad
De afgelopen week voelde u zich misschien een beetje overvallen door de acties die door
het team en de ouderraad ingezet zijn om het kampgeld en de ouderbijdrage te innen.
Dit begrijpen wij goed. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over verschillende
activiteiten. Nu de activiteiten (kampen bijvoorbeeld) weer door mogen gaan, hebben we
hier natuurlijk ook bekostiging voor nodig. Wij en de ouderraad zijn erg onder de indruk
hoe dit wordt opgepakt door de ouders en waarderen zeer de steun die uit verschillende
hoeken wordt gegeven. Ontzettend bedankt voor uw begrip (en steun) hiervoor.
Ook is de ouderraad op zoek naar nieuwe ouders! Meer informatie vindt u op de volgende
pagina.
Wij wensen u alvast een fijn weekend!
Met vriendelijke groet, namens het team van Laetare,
Marije van Tol, Directeur

Datum: 28 mei 2021

Beste ouders/verzorgers,
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die zich inzetten voor de festiviteiten op Laetare. Dit
doen we met veel plezier om de schooltijd voor kinderen, naast het onderwijs, tot een leuke tijd te
maken.
Er komen een aantal plekken vrij voor nieuwe, enthousiaste leden.
We zijn daarom op zoek naar nieuwe ouders die ons willen helpen.

Dus:
-ben je enthousiast?
-wil je onderdeel zijn van het maken van een mooie herinnering aan de schooltijd van de kinderen
van Laetare?
-ben je bereid om een paar uurtjes per maand te investeren in overleg en taken?
-zowel vaders als moeders zijn welkom!

Beloning:
-het gevoel krijgen dat je wat bij kan dragen aan een fijne schooltijd van de kinderen op de Laetare
-actief betrokken zijn bij de schooltijd van je kind
-maar het belangrijkste: de glimlach en de verhalen waar je kind mee thuis komt na een activiteit!

Lijkt het u iets om mee te denken en te helpen?
Meldt u dan aan bij Tashara of stuur een mail naar lae.penningmeester@laetare.nl

