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DALTON
Hoera!! Ook juf Kim en juf Henrike hebben hun Daltoncertificaat
behaald. Gefeliciteerd, goed gedaan!!!
JUF NOORTJE!
Ik ben Noortje Luimes en ben
23 jaar oud. Ik woon
momenteel in Doesburg,
maar zal binnenkort verhuizen
naar
’s Heerenberg. Ik studeer
komende maand af aan
Iselinge Hogeschool.
Aankomend schooljaar zal ik
werkzaam zijn in groep 3,
waar ik enorm veel zin in heb!
Ik ben enthousiast, gedreven
en probeer elke dag het
beste uit mijzelf en de kinderen te halen.
De laatste paar weken voor de zomervakantie zal ik al met enige regelmaat op school te
vinden zijn, om alvast kennis te maken en sfeer te proeven.
Ik wens iedereen alvast een fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar!
RAPPORTGESPREKKEN
Op donderdag 1 juli krijgt uw kind het rapport mee naar huis. De laatste rapportgesprekken
zijn facultatief: indien u wilt, kun u een afspraak maken met de leerkracht. De gesprekken
kunnen, indien u wilt, plaatsvinden op school. Vindt u het via Teams prettiger, dan kunt u dit
ook aangeven. Indien u op school komt, willen wij u vragen om dezelfde in- en uitgang als
uw kind te gebruiken zodat we zoveel mogelijk afstand van elkaar kunnen blijven houden.

SPORTDAG 1 & 2 JULI
De sportdag zal dit jaar gehouden worden op het voetbalveld. De leerlingen komen gewoon
naar school en zullen van daaruit onder begeleiding naar het voetbalveld lopen. Wij willen u
vragen de kinderen sportieve kleding aan te doen en goed schoeisel.
Op donderdag 1 juli zijn de groepen 1-2A, 1-2B, 3 en
4-5 aan het sporten.
Op vrijdag 2 juli zijn de groepen 6-8 en 7 aan het
sporten.

THEMAWEEK ZOMERCARNAVAL
Dit jaar is ons thema: ZOMERCARNAVAL en dit vieren we van 5 t/m 9 juli!
Donderdag 1 en vrijdag 2 juli worden de klassen al enthousiast gemaakt en starten we al een
beetje met het werken aan het thema! Iedere klas heeft al klassenthema’s gekozen, zodat er
goed versierd kan gaan worden.
De leerlingen krijgen vanuit de school petten die ze gaan versieren. Heeft u spullen om de
petten te versieren, geef ze dan mee aan uw zoon en/of dochter.
Maandag 5 juli willen we jullie vragen de kinderen de petten op te zetten als ze ’s ochtends
naar school gaan. Daar worden ze door een echte DJ en Prins Pim en zijn gevolg
verwelkomd. Het zomercarnaval kan beginnen!! Die dag zullen we dansworkshops zijn en
sluiten we af met een schooldans! Als uw kind zich feestelijk/zomers of gewoon wil verkleden
deze week dan kan dat uiteraard!
Op dinsdag 6 juli vieren we ook nog meester/juffendag op school met een leuke verrassing
voor de kinderen.
De hele week werkt elke groep aan het groepsthema en het eindproduct zal een
themawagen zijn!
Op dondermiddag 8 juli kunt u stemmen op 1 van de wagens!! Breng u stem digitaal uit en
op vrijdag wordt de groepswinnaar door Prins Pim en zijn gevolg bekend gemaakt (meer
informatie volgt nog).
Er is zoveel leuks voor de kinderen die week. Te denken valt aan een kermis, wandelingen,
beestjes zoeken, popcorn en suikerspinnen, oudhollandse spelen en een zweefmolen!

Vrijdag 9 juli maken we een klein rondje om Laetare
om de karren aan u te laten zien. We starten rond
08.30 uur vanaf de Schoolstraat richting het
voetbalveld, daar slaan we links af om zo het blokje
rond te maken naar de Schoolstraat. Het zou leuk zijn
als u op 1,5 m. afstand van elkaar op de route zou
staan om de kinderen aan te moedigen.
Aansluitend zijn er voor de kinderen zomeroptredens,
gepresenteerd door het gevolg van Prins Pim. Er
zullen uitreikingen zijn en winnaars zullen bekend
worden gemaakt die dag.
Wij kunnen niet wachten!
Wij hebben er ontzettend veel zin in!
OPROEP: FILMER GEZOCHT!
Maandag 5 juli openen we feestelijk de themaweek
voor de kinderen met DJ JOERI van Dans je Fit en
prins Pim en zijn gevolg.
Gedurende de dag zullen er dansworkshops zijn en
sluiten de leerlingen deze dag gezamenlijk af met
een schooldans.
Is er een ouder die het leuk vindt om deze dans te
filmen zodat we deze met alle ouders kunnen delen
via Parro die week?
Geef je dan uiterlijk vrijdag 2 juli op bij Yvonne Lanters; y.lanters@bslaetare.nl of bel even naar
school!

GROEPSINDELING
Aankomend schooljaar veranderen er maar twee groepen;
Groep 6-7 zal in de het achterste lokaal (huidige
lokaal groep 6-8) komen.
De kinderen die in groep 8 komen, blijven in hun
huidige lokaal (huidige lokaal groep 7).

BEDANKT!
Het einde van het schooljaar nadert..
Voor mij wordt het een hele speciale afsluiting.
Na 12,5 jaar met veel plezier op Basisschool Laetare te hebben gewerkt is het tijd voor een
nieuwe uitdaging in het Speciaal Basisonderwijs.
In de periode op Laetare heb ik veel kinderen en ouders uit Kilder en omgeving leren kennen.
Ik heb de grote betrokkenheid en inzet van u als ouders altijd erg bijzonder en waardevol
gevonden.
Met veel plezier kijk ik dan ook terug op de jaren op Laetare en dit komt mede door de
leerlingen, collega’s maar ook zeker de contacten met u als ouder.
Ik wil u en uw kind (-eren) bedanken voor de momenten die we samen mochten hebben. Ik
hoop u in de toekomst nog ergens tegen te komen.
Ik wens u een fijne vakantie en ik hoop tot ziens.
Juf Mandy
Op vrijdag 16 juli willen we juf Mandy feestelijk onthalen. Staat u ook klaar om haar vanaf
08.30 uur te verwelkomen aan de Schoolstraat?
Aansluitend kunt u tot 09.15 uur Mandy bedanken en succes wensen op het grote
schoolplein.

NIEUWE UITDAGING
Juf Kim heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaat vanaf volgend schooljaar werken in
op een andere school. Wij wensen haar heel veel succes en plezier!
Op dinsdag 13 juli neemt ze afscheid van groep 1-2A en op woensdag 14 juli neemt ze
afscheid van groep 7.
Zodra het nieuwe teamlid bekend is laten we u dit weten.

PROTOCOLLEN
Net als iedereen zijn ook wij blij dat het goed gaat. Er mag steeds meer en dat zorgt voor
blijdschap en opluchting. Voor u als ouder betekent dit het volgende:
- Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is
toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden
toegepast.
Dat betekent dat bijvoorbeeld de (eind)gesprekken op school gevoerd kunnen worden.
Echter zien wij ook dat er ook nog enige terughoudendheid is. Uiteraard is het ook mogelijk
om dit via Teams te doen.
De hygiëne maatregelen en het klachtenbeleid blijven
onveranderd.
Goed nieuws aan het einde van dit schooljaar!

KLEUTERS
THEMA KLEUTERS:
De kinderen van groep 1 en 2 hebben volop van het thema: “wij gaan kamperen” genoten.
We hebben in de tenten gespeeld, ijsjes gekocht en koffers ingepakt. Maar de zomer is nog
niet voorbij. We werken de laatste weken nog door over de zomer en maken er in de
feestweek nog een zomers (carnavals)feestje van.
De aankomende weken herhalen we alle letters en de cijfers die het afgelopen jaar aan bod
zijn geweest.
De luizenzakken gaan op de laatste schooldag mee naar huis, ze mogen dan gewassen
worden en indien nodig gerepareerd. Op de eerste schooldag graag weer mee naar school
geven.

ZOMERBOEKJES G RATIS DOWNLOADEN
Uitgeverij Malmberg heeft gratis boekjes beschikbaar voor de zomer, die u kunt downloaden.
Dit kan via onderstaande link of door in Google te typen: “ Zomerboek festival Malmberg “.
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/startschooljaar-checklist/zomerboekfestival.htm?m_i=FCwvzK5ml6OeaNrOVwZTBT2TFPHovLQk70XnLPCbWmzYHleMCc_2IG1AIAirp
8G5TUb_4GND_GAlisVUt0kfLp9b7JJqDi1yoed2ryFFFr&utm_source=Selligent&utm_medium=em
ail&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_Festival&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term
=

FIJNE VAKANTIE!
Ondanks wederom een bijzonder schooljaar vol met Corona maatregelen, kijken wij terug op
een mooi schooljaar. We mogen trots zijn op elkaar en wij zijn als team trots op u, als
hulpleerkrachten.

Wij wensen u een hele fijne, gezonde vakantie toe!
Tot in het nieuwe schooljaar op
maandag 30 augustus!

