Laetare Actueel, maart 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.

Pasen
Belangrijke
data
30 maart 2022
Nationale
rekendag
6 april 2022
Groep 1 t/m 4
studiedag, groep
5 t/m 8 naar
school
13 april 2022
Paasontbijt
14 april 2022
Studiedag
15 - 18 april
2022
Paasweekend
20 april 2022
IEP toets groep 8
22 april 2022
Koningsspelen
25 april – 6 mei
2022
Meivakantie
26 mei – 27 mei
2022
Hemelvaartweek
end
30 mei – 24 juni
2022
Thema techniek

Ook Pasen mag dit jaar weer goed
gevierd worden! Wij organiseren een
paaslunch op woensdag 13 april. U krijgt
op 8 april een briefje mee van de
leerkracht waarop staat wat uw kind mee
mag nemen voor de lunch. Hierover krijgt
u nog bericht via Parro.
Ook de Paasviering vindt plaats op deze dag, maar helaas kunnen ouders hier niet bij
aanwezig zijn. Wat fijn dat we weer gezamenlijk Pasen mogen vieren op school!

Weeksluiting
Vanaf deze week starten we weer met de
weeksluiting in ons theater in de gymzaal. Er
zullen dus geen films meer online komen van de
weeksluiting. De komende weken concentreren
wij ons alleen met de leerlingen op de structuur
van de weeksluiting.
Als we de routine weer hebben gevonden, krijgt u een bericht waarin u hartelijk wordt
uitgenodigd om de weeksluitingen weer bij te wonen. Natuurlijk willen wij weer graag
dat iedereen erbij is, wij hebben nog een paar weken nodig om dit te kunnen realiseren.

De Koningsspelen
Op 22 april vieren wij de koningsspelen weer! Wij hebben
er ontzettend veel zin in!
Naast het gezamenlijke koningsontbijt, zullen we ook
genieten van verschillende sportactiviteiten. Wij hebben
hier uw hulp bij nodig! Op deze gezellige, sportieve dag
hebben wij veel ouders nodig die het leuk vinden om de
activiteiten met kinderen te begeleiden. Vaders, moeders
en oudere broers en zullen zijn allen meer dan welkom!
Juf Kim heeft deze dag in de agenda van Parro gezet. Via
deze afspraak kunt u zich opgeven. Als dit niet lukt, kan dit
ook via email: directie@laetare.nl.

Juf Marije zwanger
Na de geboorte van een prachtige zoon in
september, is juf Marije nu in verwachting van een
tweede zoon. We verwachten dat hij in augustus
geboren zal worden. Voor de periode augustus 2022
– januari 2023 wordt op dit moment door het
bestuur actief gezocht naar een vervanger.

Laetarefeest van 25 maart verschoven naar 25 mei
(herhaling).
Door de lange onzekerheid over de versoepeling van de maatregelen en de lange
voorbereidingstijd die nodig is om het feest te organiseren, hebben wij moeten besluiten
het Laetarefeest te verschuiven naar een later moment in het jaar. Wij gaan er vanuit dat
het feest gewoon kan doorgaan en al helemaal wanneer het weer langzaamaan weer
beter wordt. We gaan er een mooi feest van maken voor de kinderen!

Kamp en de combinatiebijdrage (de ouderraad)
Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van Laetare,
Hoera! We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat we het kamp door kunnen en willen
laten gaan, alleen hebben we nog wel een uitdaging om het kamp volledig te kunnen
financieren. Maar omdat we het heel belangrijk vinden dat de kinderen dit jaar eindelijk
weer op kamp kunnen, zetten we alles op alles om het toch te kunnen realiseren.
Op dit moment is voor 67% van de kinderen combinatiebijdrage betaald. Heel langzaam
druppelen de betalingen binnen. We snappen heel goed dat het betalen van de
combinatiebijdrage voor sommige ouders moeilijk is, maar we waarderen het enorm dat
er ouders zijn dus het toch proberen om het kamp mogelijk te maken.
Heeft u de combinatiebijdrage nog niet betaald? Dan zou het heel fijn zijn als u dit alsnog
wilt doen voor dit schooljaar. Wij sturen u de aankomende week nog een herinnering om
het bedrag alsnog te kunnen betalen.Door de coronamaatregelen kon het kamp van vorig
jaar niet doorgaan. Er werd wel een alternatief kamp georganiseerd. Voor de bovenbouw
werd dit een dag naar surfschool Paradiso. Voor de onder- en middenbouw werd dit een
feestdag op school. Ouders uit de onder- en middenbouw hebben de keus gehad om het
teveel betaalde kampgeld terug te krijgen, maar gelukkig hebben veel ouders dit geld
geschonken voor het kamp van dit jaar.
Mede door deze schenkingen hebben we de kamplocatie en het busvervoer voor het
kamp voor de midden- en bovenbouw kunnen regelen. Voor de onderbouw is geen
(overnacht)locatie nodig, maar moet er wel een dagactiviteit en eten betaald worden.
Zoals hierboven genoemd, hebben we dus net genoeg om de locatie en vervoer te
betalen, maar er is weinig budget voor eten en drinken tijdens het kamp.
De ouderraad probeert door middel van sponsoring te vragen aan de supermarkt, de
bakker, de groenteman, de slager en de zuivelfabriek of zij de school wil helpen om het
kamp toch rond te kunnen breien. Alleen McCain en de groenteman hebben ons hulp
toegezegd, de rest gaf een nette afwijzing of heeft nog niets laten horen. Helaas zijn wij
niet de enige school of instantie die bij hen aankloppen voor sponsoring.
Mocht u als ouder(s) denken: ik zou graag mee willen helpen om het kamp tot een succes
te laten zijn, dan zou u kunnen steunen door midde van een gift. U mag uw bijdrage dan
overnamen op rekeningnummer NL94 INGB 0005 7303 49 t.n.v. de Ouderraad R.K.
Basisschool Laetare.
Mocht u op een andere manier hulp willen bieden, dan kunt u altijd contact opnemen
met de penningmeester via lae.penningmeester@laetare.nl
Met vriendelijke groet,
De ouderraad

