Laetare Actueel, april - mei 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.

Laetarefeest 25 mei
Op 25 mei is het dan weer zo ver!
Eindelijk mogen wij het Laetarefeest weer
vieren. Hiervoor is ouderhulp nodig.
Wellicht heeft u al iets via Parro
vernomen?

Belangrijke
data
25 mei 2022
Laetarefeest
26 mei – 27 mei
2022
Hemelvaartweek
end – kinderen
vrij

Om 8.30u verzamelen de kinderen buiten
voor de groep. Dit jaar zullen wij een
gedeelte van de viering in de Kubus
aanwezig zijn. In de kubus treedt iedere
groep op, het thema zal ‘feest’ zijn.

30 mei – 24 juni
2022
Thema techniek
6 juni 2022
Pinksteren –
kinderen vrij
7 juni 2022
Studiedag –
kinderen vrij
4 juli 2022
Kampweek
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
29 augustus
2022
Eerste schooldag
2022-2023

De kinderen mogen verkleed naar school
toe komen als zij dit willen.
Ook is er een kinderkermis op school. Helaas mogen dit jaar alleen de kinderen en
hulpouders aanwezig zijn. Er staan verschillende spelletjes klaar voor de kinderen. Met
sommige spellen kunnen de kinderen Laetareducaten verdienen. Hiermee kunnen zij
bijvoorbeeld een patatje kopen.
De kinderen zijn gewoon om 14.00u uit. Om 14:00u zijn alle ouders uitgenodigd om
samen met de kinderen een ijsje te eten en het einde van het feest gezamenlijk te vieren.

De brandoefening
Op donderdag 12 mei hebben wij een
onverwachte brandoefening gehad. Dit was nog
best spannend! Vooral voor de kinderen van
Peutertalent en de kleutergroepen. Maar ook
groep 5 was even van slag. Zij moesten namelijk
alarm slaan. Er was zelfs rook in de school
aanwezig door een rookmachine. Alles is heel
goed verlopen en iedereen was binnen 2
minuten de school uit. Wij hebben inmiddels 11
BHV-ers op school lopen die allen vorige maand
weer geslaagd/ gediplomeerd zijn!

De Koningsspelen, bedankt ouders!
De Koningsspelen was dit jaar een groot succes! Wij willen
alle ouders en familieleden van het team heel erg
bedanken voor hun hulp en inzet. Door u is deze dag
soepeltjes en gezellig verlopen. Wij en de kinderen
hebben er van genoten, hopelijk heeft u als hulpouder ook
van kunnen genieten.

Vervanging verlof juf Marije
Inmiddels is er vervanging gevonden voor het
zwangerschapsverlof van juf Marije. Meester Joost
zal van augustus 2022 tot januari 2023 de vervanging
weer op zich nemen. We zijn heel blij dat hij weer
beschikbaar is om dit te doen voor Laetare. Meester
Joost is bij bijna alle ouders en het hele team al
bekend en is een zeer ervaren interim directeur.

Vacature intern begeleider
Helaas heeft juf Franca (intern begeleider) aangegeven om per 30 juni 2022 te vertrekken
van Laetare. Wij willen haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid de laatste jaren
en wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe werkplek in het Voortgezet Speciaal
Onderwijs.
Op dit moment zijn wij druk op zoek naar een nieuwe intern begeleider voor de school.
Wij zullen u laten weten wanneer wij de juiste vervanger voor onze leerlingen hebben
gevonden.

De wist je dat ….?
Woensdag 6 april 2022, jaargang 4

Kinderen van basisschool Laetare hebben een markt
georganiseerd voor Kika.

Op 30 maart werd de markt geopend.
Kinderen van Laetare hebben heel veel
kunstwerken gemaakt voor de markt. De
kunstwerken die de kinderen hebben
gemaakt werden op de markt verkocht. Al
z geld dat ingezameld werd gaat naar het
ziekenhuis voor kinderen die kanker
hebben. Met het geld gaan ze nieuwe
dingen uitproberen om de kinderen beter
te maken.
Wat voor kunstwerken?
De kinderen van Laetare hebben allemaal
prachtige dingen gemaakt om te verkopen
op de Kika markt, bijvoorbeeld:
bloempotten, glazen/borden geverfd,
sieraden placemats, vogelhuisjes en
fruitschalen gemaakt, koekjes gebakken.
En kika Had ook spullen mee genomen om
te verkopen. Er was ook een kassa waar je
echt geld kon inruilen voor tokens. Daar
mee kon je spullen kopen. De school
(Laetare) heeft in totaal 1444,50
ingezameld voor Kika.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wist je dat….?
Woensdag 11 mei 2022, jaargang 3

Koningsspelen Laetare
De bassischool Laetare heeft op 22 april de
koningsspelen gevierd. In de Zuiderzee
Wijk veel kinderen vonden de activiteiten
leuk.
De Koningsspelen werden geopend op het
schoolplein van Laetare. Dit werd gedaan door
juf Kim met een toespraak. Hierna gingen de
leerlingen en de leerkrachten naar hun eigen klas
om een Koningsontbijt te houden, Het ontbijt
verschillende voor elke klas.
Alle 8ste jaars (en één 7de jaars) kregen een kaartje
met daar op namen van kinderen waar ze op
moesten letten tijdens de activiteiten. De 8ste
jaars moesten met hun groepje naar de gymzaal
lopen.
Activiteiten van de dag.
Er waren 32 activiteiten zoals: schminken,
dansen, voetballen, judo en nog veel meer. De
activiteiten waren allemaal gezamenlijk, en ze
waren zowel binnen als buiten. Toen iedereen
klaar was met de activiteiten gingen ze voor de
gymzaal staan om een foto te maken.
Het was een geslaagde dag!
Door: Shaylee, Tina en Sharaisa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

