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Bs Laetare
www.bslaetare.nl
CONTINUROOSTER
Op maandag 14 januari hebben div erse geledingen gepraat
ov er de invulling van het continurooster wat ingaat in het
schooljaar 2019-2020
3 onderw erpen zijn besproken: eten/drinken, pauze en opv ang.
Alle ideeën w orden door directie en het team meegenomen.
We kijken terug op een v ruchtbare av ond.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Er zijn de afgelopen tijd w eer veel
achtergebleven spullen verzameld.
De inhoud v an de ‘v erzamelbak’, te v inden bij
de ingang v an de bov enbouwgroepen, zal op
v rijdag 1 maart w orden geledigd.
Mocht u nog iets missen, w ilt u dan hier een
kijkje komen nemen?
Alv ast bedankt!

JEUGDPRONKZITTING CARNAVAL
Op 22 februari w ordt de jaarlijkse pronkzitting van het
Wiesneuzenfort gehouden bij zaal Teunissen.

STAGIAIRES
GROEP 1-2
I n februari starten 2 stagiaires
v anuit het Graafschap
College bij ons op school in
de kleutergroep.
Zij v olgen beiden de
opleiding tot
onderw ijsassistent.

Vanaf 4 februari zal juf
Kinderen uit alle groepen zijn al druk bezig met de
Charlotte
op de maandag en
v oorbereidingen voor hun optredens.
dinsdag
stage
komen lopen.
Ze w orden deze dag om 8.30 uur v erkleed op school verwacht.
Vervolgens gaan ze met de groepsleerkrachten in optocht naar
Vanaf 7 februari komt juf
Teunissen. Voor w at drinken en een tussendoortje wordt gezorgd.
Anouk ons op de w oensdag
U bent v an harte uitgenodigd om op deze ochtend aanw ezig te
en donderdag v ersterken.
zijn bij zaal Teunissen.
De zaal is open om 8.45 uur.
Na afloop kunt u uw kind om 12 uur gew oon op school ophalen.
We w ensen u allen een fijne carnaval toe. ALAAF!

NIEUWE LEERLINGEN
Teun en Joep Buiting
zijn afgelopen maand
gestart in de
groepen 5 en 7.
We wensen beiden een
fijne tijd op onze school.
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NIEUWS VANUIT DE MR
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 22 januari 2018 jl. de tw eede vergadering van dit
schooljaar gehad.
De v ergadering startte met een gezamenlijk gedeelte samen met het Schoolbestuur. Dit zal in het
v ervolg vaker voorkomen om lijnen binnen de geledingen kort te houden. Samen w eten w e
immers meer dan alleen.
I n dit gedeelte is de meerjarenbegroting
doorgenomen en konden v ragen gesteld worden
aan de penningmeester v an het bestuur.
Ook hebben w e een doorkijkje gemaakt naar de
toekomst.
Waar staan w e v oor en w aar willen we naar toe met
Laetare? Dit zal meegenomen w orden in het nieuwe
ondernemingsplan v an de school.
Ook de mening v an u als ouders zal binnenkort
hierov er gepeild w orden.
U krijgt in maart v an DUO Onderwijsonderzoek &
Adv ies per e-mail een uitnodiging om een online v ragenlijst in te v ullen. In deze e-mail v indt u een
link w aarmee u automatisch in het beginscherm v an de v ragenlijst terecht komt. Het inv ullen van
de v ragenlijst kost circa 20 minuten.
Wij hopen op v eel respons.
Met het inv ullen van de v ragenlijst laat u uw stem horen en lev ert u een constructieve bijdrage
aan de school v an uw kind(eren).
Daarnaast heeft de MR o.a. teruggeblikt op de ouderavond over het continurooster.
De MR heeft dit erv aren als een w aardevolle avond met v eel input, die het team en directie mee
zullen nemen bij het v erder uitwerken van het continurooster.

BEZOEK GROEP 1-2 AAN BIBLIOTHEEK DIDAM
I n het kader v an taalstimulering staat op w oensdag 6 februari
een bezoek v an de kleuters aan de bibliotheek in Didam op
het programma.
Het startpunt v an het bezoek is ‘De groeten v an de krijtjes’, het
prentenboek geschreven door Drew Daywalt en Oliver Jeffers.
I n dit boek hebben de krijtjes v an Teun allemaal een reden om
te klagen; de één is gebroken, de ander is gew assen in de
w asmachine of is afgestompt.
Helpen de kinderen Teun om tijdens dit groepsbezoek een
oplossing v oor de krijtjes te bedenken?
Het thema ‘kleuren’ w ordt uitgediept door interactief
v oorlezen met v ertelplaten.
Het bezoek duurt ongeveer 45 minuten.
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THEMA’S KLEUTERS
WEEK

THEMA

LETTER

S

1 t/m 15
februari

Sneeuw

WINTER

C

18 februari
t/m
1 maart

Clown
CARNAVAL

DALTON UPDATE
Op dinsdag 29 februari is Wim Vermeulen, daltontrainer binnen onze school, in alle groepen geweest om te
kijken hoe de Daltonpijlers vorm krijgen binnen onze school.
Vanaf groep 1 t/m groep 8 ziet hij goede ontwikkelingen betreffende de Dalton pijlers: zelfstandigheid,
vrijheid in gebondenheid en samenwerking.
Op maandag 11 februari heeft het team weer een Daltontraining o.l.v. Wim Vermeulen.

BSO KIKKERSPRONG
Hartje w inter bij BSO Kikkersprong…
Het is hartje w inter bij BSO Kikkersprong en de eerste sneeuw is al gev allen!
Dinsdag 22 januari begon het rond 14.00 uur te sneeuw en in Beek.
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De kinderen van de BSO hadden geen tijd om te drinken en w ilden gelijk naar buiten!
Genieten v an de eerste sneeuw in het nieuw e jaar. En daar hoort natuurlijk ook een
sneeuw ballengevecht bij!
Dezelfde dag hebben w e lekkere warme sjaals gebreid op onze armen. Dat ging snel, w ant
binnen 10 minuten w as de sjaal klaar en konden w e ze gelijk gebruiken. (Een aantal moeders
hebben nu ook een nieuw e sjaal)
Verder hebben we Olaf en pinguïns gemaakt van wc rolletjes en een pindaslinger voor de vogels in de tuin.
En zijn we ook gaan sleeën! De komende weken is het ook nog “hartje winter” bij de Kikkersprong. En we
hebben nog genoeg leuke activiteiten op het programm a staan. Namelijk vetbollen maken voor de vogels,
sneeuwbollen van glazen potjes en appelmoes maken.

Zijn jullie ook zo nieuw sgierig geworden naar de BSO? Of hebben jullie v ragen?
Wij zijn aanw ezig op maandag, dinsdag, w oensdag en donderdag v an 13.30-18.30 uur.
Ons nummer is: 0316-215081 of plaatsing en planning: 0315-641443
Groetjes,
Heidi, Rinke en Cassandra
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