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MAART 2015
PERSONELE INFORMATIE
Maroesja Spelbos, leerkracht uit groep 3 is zwanger. Ouders van deze groep krijgen in een
aparte mail te zijner tijd informatie over het verlof van Maroesja en de vervanging in groep 3.
Masja de Lange is gestart met haar re-integratie in groep 6. Ouders van deze groep zijn
hierover per mail geïnformeerd.

VRIJE DAGEN
Op vrijdag 3 april is het Goede Vrijdag. Maandag 6 april is het tweede Paasdag. Alle
leerlingen zijn op deze dagen vrij. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn op dinsdag 7
april vrij i.v.m. een onderbouw vrije dag.

GEBRUIK E-MAIL
Zoals u wellicht gemerkt heeft, maken wij steeds meer gebruik van de mail om u van
informatie te voorzien. Ook de groepsleerkrachten zullen hiervan gebruik gaan maken.
Groepsgebonden informatie ontvangt u vanaf dit moment dan ook via de groepsleerkrachten
per e-mail. We hebben daarbij met elkaar onderstaande aandachtspunten geformuleerd:





Wij vinden het belangrijk dat we ons realiseren dat niet alle zaken geschikt zijn om per mail te
communiceren. Mocht dit het geval zijn, wordt u altijd door de leerkrachten uitgenodigd voor
een gesprek.
De groepsmail wordt iedere werkdag gecheckt en beantwoord door de leerkracht die op die
dag voor de groep staat;
U ontvangt in ieder geval binnen 2 werkdagen antwoord op een gestuurde mail.
Afspraken m.b.t. tandarts, huisarts, ortho, etc. kunnen nu ook doorgeven worden per mail. Dit
wel graag uiterlijk een dag van te voren. Ziekmeldingen mogen niet per mail worden
doorgegeven. Dit graag telefonisch op het nummer 030-6032228.
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STUDENTEN PABO
In een aantal groepen zijn na de kerstvakantie studenten van de PABO gestart met hun stages.
De studenten lopen één of meerdere dagen stage bij ons op school. Zij zullen ook een aantal
lessen in de groepen verzorgen. Dit gebeurt altijd onder verantwoording van de leerkrachten.

BIBLIOTHEEK
Het is zover! De boekenkasten zijn deze vakantie gevuld met alle boeken. Loop gauw een
keer langs om te zien hoe mooi het is geworden. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
alle hulp met het plastificeren! Alle boeken staan op avi-niveau, daarom zijn wij op zoek naar
bibliotheekouders die toezicht houden op het ruilen van de boeken. Lijkt het je leuk om te
doen? Meld je aan bij Esther of Anne. Als er veel ouders zich aanmelden, zetten we een
roulatiesysteem op. De tijden zijn bespreekbaar.

WERKZAAMHEDEN GEMEENTE
Vanaf maandag 23 februari zal de gemeente vier weken in onze school werkzaamheden
verrichten. Wat gaan zij zoal doen?
De draadglasruiten van de klapdeuren worden vervangen door brandwerende beglazing;
Een aantal bovenlicht- en toiletkozijnen worden voorzien van dezelfde beglazing;
De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in de gangen en algemene ruimtes.
Hiervoor zullen in de school rolsteigers geplaatst worden. De gemeente heeft ons toegezegd
dat werkzaamheden, die kunnen leiden tot onaanvaardbare geluidsoverlast zo min mogelijk
tijdens de lessen worden uitgevoerd.

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Via een aparte mail wordt u door ons over de oudertevredenheidspeiling geïnformeerd.

OUDERAVONDEN GROEP 1-7
Op maandag 16 en dinsdag 17 maart zijn de ouderavonden voor de groepen 1 t/m 7.
U ontvangt hiervoor een aparte brief met uitnodiging. Alle leerlingen krijgen op woensdag 11
maart hun rapport mee. Wilt u het rapport meenemen op de rapportavond?

MEDEDELINGEN VANUIT DE OUDERVERENIGING
De oudervereniging (OV) is tegenwoordig ook te bereiken via de mail. Het e-mailadres is
ov@lucasbatau.nl.
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INSTRUMENTENCIRCUIT GROEPEN 5
Het instrumentencircuit gaat weer van start in de groepen 5. In de klas krijgen de kinderen een
lessenserie over het orkest en de instrumenten die gebruikt worden. Dit gaan ze in de praktijk
brengen op vrijdag 20 maart in de Kom. De kinderen gaan in circuitvorm een aantal
instrumenten bespelen en krijgen hier uitleg over. Op dinsdag 14 april volgt dan een concert
in de Kom.

ZOMERKINDERKLEDINGBEURS KIDS4KIDS 28 MAART
De zomerkledingbeurs staat alweer voor de deur. Een mooie gelegenheid om u te verdiepen in
de zomergarderobe van uw kind(eren). Waarschijnlijk zijn ze weer zo gegroeid dat ze hard toe
zijn aan iets "nieuws".
Kids4Kids organiseert daarom een zomerkinderkledingbeurs op zaterdag 28 maart van 8.3012.00 uur. Vanaf 8.15 uur worden er volgnummers uitgegeven om binnen te komen. Er is
koffie en thee (met een koekje) om het wachten te veraangenamen. Eenmaal binnen kunt u
een keuze maken uit het ruime aanbod kinderkleding in de maten 80 t/m 176.
Verkopers die hun kleding willen inleveren (op vrijdag 27 maart) kunnen een
verkoopnummer aanvragen via info@kids4kids.eu .Verkoopnummers kunnen aangevraagd
worden nadat de nieuwsbrief verzonden is en het liefst als reply op deze nieuwsbrief. Dit om
voor iedereen gelijke kansen te creëren. Als u nog geen nieuwsbrief ontvangt, kunt u een mail
sturen naar bovenstaand mailadres, zodat u opgenomen wordt in het bestand. Na het
aanvragen van een verkoopnummer krijgt u de spelregels gemaild. De 10% die zowel koper
als verkoper betaalt, komen ten goede aan onze school. Het team van Kids4Kids hoopt u te
zien op 27 en/of 28 maart! Kids4Kids is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Chantal Tolenaar via bovenstaand mailadres.

OUDERBIJDRAGE - KAMP
Indien u nog geen bijdrage voor de oudervereniging heeft overgemaakt, vraagt de
penningmeester van de oudervereniging u dit zo spoedig mogelijk te doen. Met de
opbrengsten van de ouderbijdrage worden diverse belangrijke activiteiten bekostigd zoals het
schoolreisje, feesten als Sinterklaas en kerst, het kleuterfeest, etc. U kunt de bijdrage van 50
euro overmaken op gironummer NL98INGB0004076912 t.n.v. Oudervereniging Lucas Batau
o.v.v. de naam van uw kind en de groep. U kunt uiteraard ook via een automatische incasso
(formulier op te halen bij de directie) de betaling in werking stellen.
Komende maand zal ook de betaling van het kamp geïnd worden voor de groep 8 leerlingen.
Voor de ouders die via een automatische incasso de ouderbijdrage betalen gaat dit dus
automatisch. Als u dus geen incasso heeft, wilt u dan per leerling € 65,00 overmaken op
bovenstaand gironummer o.v.v. kamp groep 8 en de naam van uw zoon/dochter. De
kampbijdrage is een verplichte bijdrage.
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AVONDVIERDAAGSE 2015
De Nieuwegeinse Avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 18 mei tot en met 21 mei. Na
het succes van vorig jaar willen wij ook dit jaar weer gezamenlijk gaan lopen met de
leerlingen van de Lucas Batau en hun ouders/begeleiders. Half maart ontvangt u een aparte
brief met informatie hierover en een formulier waarop u zich kunt inschrijven voor de 5
km. Wij zorgen halverwege de route natuurlijk weer voor een kraam met een drankje en wat
lekkers.
Weet dat dit geen activiteit is vanuit de school en of de oudervereniging! Weet ook dat u zelf
de begeleiding van uw kind moet regelen. Dus reserveer alvast de avonden van maandag 18
mei t/m donderdag 21 mei. Wij vertrouwen weer op gezellige en sportieve avonden.
NB om deze traditie ook de komende jaren te kunnen voortzetten zoeken wij hulp voor de
organisatie en de bereidheid om dit de komende jaren te willen overnemen. Ben je
geïnteresseerd kun je contact met mij opnemen.
Groet, Celesta Vendrig (06-41690464)

BELANGRIJKE DATA
11 maart
16 en 17 maart
20 maart
28 maart
3 april
6 april
7 april
14 april
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Rapporten mee
Ouderavonden groep 1 t/m 7
Groep 5 van Anne en Gonny/ Robin naar de
KOM
Kledingbeurs
Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij
Onderbouwvrije dag: leerlingen groep 1 t/m
4 vrij
Groep 5 van Anne en Gonny/ Robin naar de
KOM
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