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SINTERKLAAS 3 DECEMBER
Op vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas. Deze viering zal
plaatsvinden zonder ouders.
De groepen 1 t/m 4 vieren het in afzonderlijke groepen met Sinterklaas
de juffen en meester in de hal.
De groepen 5 t/m 8 nemen de surprises en gedichten mee in de klas
en vieren daar het Sinterklaasfeest.
Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en begint het weekend!
DALTON
De afgelopen periode is er samen met de leerlingen de nieuwe vorm
van het rooster en de weektaak gewerkt.
Binnen de pijlers van Dalton plannen leerlingen zelfstandig de taken van hun weektaak in. Zij
dragen zelf de verantwoordelijkheid voor om de eigen planning te volgen én belangrijker
nog, aan het eind van de week hierop te reflecteren. Dagelijks blikken we samen met de
leerlingen terug op de dag; hoe ging het? Wat ging goed? Wat hebben we geleerd? Wat
kan beter?
Met het weekrooster leren onze leerlingen ook reflecteren op de doelen van een les. Na elke
les bedenken zij, voor zichzelf, of zij het doel van de les behaald hebben, het nog zelf willen
oefenen of nog hulp van de leerkracht nodig te hebben. Met kleur geven zij dit aan op de
roosters in het weektaakmapje. Deze roosters en weektaak nemen de kinderen elke vrijdag
mee zodat u thuis een goed beeld heeft van waar uw zoon of dochter aan werkt op school.
De komende periode werken wij verder met de weektaak, het weekrooster én de ik-doelen
die de kinderen zelf hebben bedacht.

VREEDZAME SCHOOL
In blok 2 hebben de leerlingen geleerd over conflicten en dat deze heel normaal zijn.
Leerlingen hebben geleerd hoe zij conflicten zelf kunnen oplossen door samen te zoeken
naar een oplossing waar iedereen tevreden mee kan zijn.
Inmiddels zijn wij alweer enige tijd bezig met blok 3 van de Vreedzame school, wij hebben
oor voor elkaar.
In dit blok leren kinderen dat er een verschil is tussen horen wat
iemand zegt en echt actief luisteren. In de laatste weken hebben
leerlingen geleerd hoe zij iemand kunnen laten zien echt goed te
luisteren door aan te kijken, niet met andere dingen bezig te zijn en
door te reageren op wat er wordt verteld. We hebben geleerd wat
een misverstand is, dat deze veel en snel voorkomen maar ook snel
en makkelijk op te klaren zijn door goed te luisteren en door vragen te stellen als iets niet
helemaal duidelijk is. We hebben geleerd dat er verschillende gezichtspunten bij bijna alles:
mensen, gebeurtenissen, eten, muziek, lessen, films etc. De leerlingen weten nu dat dit komt
omdat iedereen iets nét iets anders ziet dan een ander en omdat iedereen een eigen
mening mag en kan hebben.
Dit blok is aan groep 4-5 om feestelijk af te sluiten. Wij hopen van harte om blok 3 in het
nieuwe jaar weer als vanouds met zijn allen af te mogen sluiten met een blokkendraai maar
dat zal enkel de tijd ons leren.
NIEUWS VANUIT DE BLAZERSKLAS . DOE JIJ MEE??
Op de woensdagmiddagen, direct na schooltijd, zijn we begonnen met een muziekgroepje
voor kinderen die gezellig samen muziek willen maken,
Omdat muziek maken het leukst is als de groep zo groot mogelijk is zouden we heel graag
zien dat daar zoveel mogelijk kinderen aan mee doen.
Op dit moment zijn er 3 kinderen die meedoen.
Het is heel gezellig en we oefenen ongeveer een half
uur, onder leiding van meester Boris of meester Henk.
Mocht je het leuk vinden om mee te doen kom dan
woensdagmiddag na schooltijd met jouw instrument
naar het Kelrehuus.
We zien je heel graag!
Groetjes van het muziekteam.

OPROEP TOT INSCHRIJVING HUMANKIND
Beste ouder(s), verzorger(s),
Eerder dit jaar is er een behoeftepeiling gedaan naar
buitenschoolse opvang (BSO) Kilder. We zijn met basisschool
Laetare aan het onderzoeken of het mogelijk is om BSO te
starten in het Kelrehuus of op school.

nieuwe
leerlingen

Belangrijk hiervoor is om te weten hoeveel kinderen er
daadwerkelijk gebruik willen gaan maken van de BSO en op
welke middagen in de week. In de praktijk blijkt namelijk dat er
altijd een verschil is tussen behoefte en daadwerkelijk gebruik.
Daarom vragen wij u om zich bij ons in te schrijven voor BSO in
Kilder. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de
klantenservice van Humankind in de regio Oost-Gelderland via
telefoonnummer 0315 – 641 443 of via emailadres
regiogelderland@humankind.nl
Deze inschrijving is uiteraard onder voorbehoud.
Als blijkt dat het voor zowel basisschool Laetare als voor
Humankind haalbaar is om BSO te starten, zal de opvang
tijdens schoolweken geboden worden in Kilder.
In eerste instantie gaan we er van uit dat de BSO drie
middagen in de week open zal zijn. Tijdens schoolvakanties
vindt de opvang dan plaats bij de BSO in Beek of Zeddam.
Voor voorschoolse opvang onderzoeken we de mogelijkheid
om dit in school te bieden.
Heeft u interesse in BSO in Kilder en/of vragen? Neem dan
contact op met de medewerkers van de klantenservice via
bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. Naast dat zij u
kunnen inschrijven, geven zij ook meer informatie over de
kosten en kunnen een proefberekening voor u maken over de
hoogte van de kinderopvangstoeslag.

Maud Bulsink
8 december
Groep 1-2A
Jayden van den Broek
8 december
Groep 1-2B
Ties Veenink
30 december
Groep 1-2B

Na de kerstvakantie gaan we bepalen om hoeveel kinderen
het gaat en welke keuzes we gaan maken.
Hartelijk groet,
Team Laetare & Humankind Kinderopvang

We wensen jullie
een fijne tijd op
onze school!

THEMA KLEUTERS
Ons thema:” Ik woon hier en waar woon jij Sinterklaas?” is bijna afgerond. Sint gaat met zijn
Pieten terug naar Spanje en de stal van Ozosnel blijft nog even in de hal. Deze stal wordt dan
omgetoverd tot Kerststal.
Deze letters staan centraal: K (kerstmis, kerstboom, kerstfeest), H (herder) en de E (engel)
En we herhalen de cijfers: voor groep 1: 7- 8- 9 en groep 2: 18-19- 20.

KERSTVIERING
De kerst wordt dit jaar gevierd met de leerlingen en zonder ouders. Vooralsnog houden we
woensdag 22 december aan. Het wordt dit jaar een kerstlunch onder schooltijd.
De kerstmusical vervalt helaas.
De rollen blijven staan voor volgend jaar.
We houden u op de hoogte.

