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MEI – JUNI 2015
VRIJE DAGEN
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Vrijdag 22 mei

Hemelvaartsdag

Alle leerlingen vrij

Onderbouwvrije dag

Maandag 25 mei
Vrijdag 26 juni
Maandag 29 juni

2e Pinksterdag
Studiedag team
Onderbouwvrije dag

Leerlingen groep 1 t/m 4
vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Leerlingen groep 1 t/m 4
vrij

PERSONELE INFORMATIE
Fabiola Wijma leerkracht groep 1/2 FG gaat ons eind van het schooljaar verlaten. Ze gaat
genieten van haar welverdiende prepensioen. De ouders van groep 1/2 FG krijgen hier te
zijner tijd nog verdere informatie over. Maroesja Spelbos leerkracht van groep 3 KM gaat
vanaf maandag 22 juni met zwangerschapsverlof. Karin van Bemmel staat vanaf dan
maandag t/m donderdag voor de groep en de vrijdagen worden gedaan door Daphne Trost en
Laura Vlamijnck. Zij zullen om de week in de groep staan. Op deze manier hoeven de
leerlingen niet aan een invaller te wennen en verlopen de laatste schoolweken zoals ze dat
gewend zijn. Marieke Hagenaars is vorige maand geopereerd aan haar rug en het gaat naar
omstandigheden goed. Ze bedankt iedereen, die aan haar gedacht heeft. Ans Elsinghorst
leerkracht groep 4 AE is geopereerd aan haar heup. De operatie is goed verlopen. Zij zal
hierdoor het schooljaar niet kunnen afmaken. Zij wordt vervangen door Esther ter Horst en
Paula Swankhuizen.

BOEIBORDEN
Het is u vast al opgevallen, in de vakantie zijn de boeiborden opgeknapt. Project2000 heeft
deze beplakt met mooie stickers, waardoor de school weer een frisse uitstraling heeft. We zijn
er zeer enthousiast over! Graag bedanken we Marcel Combé en Sandra Combé (Project2000)
voor het mooie eindresultaat.

KONINGSSPELEN VRIJDAG 24 APRIL
We hebben genoten van een geweldige en sportieve ochtend. De Koningsspelen waren mede
dankzij het mooie weer een groot succes. We willen iedereen bedanken, die heeft bijgedragen
aan deze leuke dag.

SCHOOLVOETBAL
Ook dit jaar hebben we met twee enthousiaste teams deelgenomen aan het
schoolvoetbaltoernooi. Zowel het jongensteam als het meisjesteam hebben de 3de prijs
gewonnen. Gefeliciteerd!

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Alle kinderen van groep 7 zijn glansrijk geslaagd voor hun theorie verkeersexamen. Ook bijna
iedereen heeft het praktisch verkeersexamen gehaald. Van harte gefeliciteerd allemaal! We
bedanken graag alle ouders die hieraan meegeholpen hebben.

EERSTE COMMUNIE
Ook dit jaar heeft een aantal leerlingen van onze school de eerste communie gedaan. We
willen Sander Leliveld en Dain van Rooijen van harte feliciteren.

SCHOOLFOTOGRAAF MAANDAG 18 MEI
Nog even ter herinnering. Op maandag 18 mei komt de schoolfotograaf op school. We maken
individuele foto’s, groepsfoto’s en broer/zus foto’s.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten
samen met hun broer of zus te fotograferen. Dit kan tussen 8.00 uur- 8.30 uur in het
speellokaal van de kleuters. U kunt gebruik maken van de ingang van de onderbouw.
Wanneer de foto’s afgeleverd worden, kunt u besluiten of u ze al dan niet wilt hebben. Er
bestaat dus geen verplichting tot afname.

AVONDVIERDAAGSE 18-21 MEI
Maandag 18 mei start de avondvierdaagse weer in Nieuwegein. Ook dit jaar lopen er, dankzij
de organisatie van een aantal ouders, weer leerlingen van onze school mee. De organisatie is
dit jaar in handen van Celeste Vendrig. We wensen iedereen die meeloopt heel veel succes en
plezier.

KAMP GROEP 8
Van woensdag 3 juni t/m vrijdag 5 juni gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. We
wensen ze uiteraard véél plezier! Peter van Zon, Vince Nieuwenhuijsen, Linda Robbers en
Anne Senten gaan mee als leiding. We zijn bezig met het regelen van de vervanging van deze
leerkrachten.

ENTREETOETS GROEP 7
Groep 7 doet dit jaar weer mee aan de CITO entreetoets. Deze is op woensdag 3 juni t/m
vrijdag 5 juni. We wensen de leerlingen van groep 7 alvast veel succes!

SPORTDAG DONDERDAG 25 JUNI
Op donderdagochtend 25 juni is de jaarlijkse atletieksportdag voor de leerlingen van groep
3 tot en met 8.
Deze sportdag is van 09.00-11.30 uur op de atletiekbaan in Galecop.
Het duurt nog wel even, maar toch vragen we nu al uw hulp om deze dag tot een succes te
kunnen maken.

U kunt ons helpen door uzelf op te geven als hulpouder. U kunt zich opgeven als begeleider
van een sportonderdeel of als begeleider van een groepje kinderen. Bij het indelen van de
begeleiders proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.
Verder hebben wij 1 ouder nodig in het bezit van een EHBO-diploma. Opgeven kan via de
via de mail. U kunt uw mail sturen naar pzon@lucasbatau.nl.
Tevens kunt u bij de groepsleerkracht kenbaar maken of u in de gelegenheid bent om de
kinderen met de auto te brengen (vanaf 8.30uur) en/of te halen (vanaf 11.30uur).

OUDERGESPREKKEN DINSDAG 23 JUNI
Dinsdag 23 juni vinden de oudergesprekken na schooltijd en in de avond plaats. We hebben
er dit jaar voor gekozen om de laatste gesprekken op vrijwillige basis te houden. Mocht u
behoefte hebben aan een rapportgesprek dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht van
uw kind. U kunt uw voorkeur, voor de middag of de avond doorgeven, graag via de mail
uiterlijk donderdag 18 juni. De leerkracht plant een gesprek in en mailt u vrijdag 19 juni
terug.

PLEINOPTREDEN
Vrijdagmiddag 3 juli is het weer zover. We verzorgen met alle leerlingen een pleinoptreden
om alle ouders te bedanken voor hun inzet voor het afgelopen schooljaar. We gaan er weer
een spetterend optreden van maken. U krijgt nog een uitnodiging van uw kind(eren).

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 18 mei
Maandag 18 mei
3 t/m 5 juni
3 t/m 5 juni
Dinsdag 23 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli

Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Start avondvierdaagse
Kamp groep 8
Entreetoets groep 7
Oudergesprekken groep 1-7
Sportdag
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Afscheidsavond groep 8
Pleinoptreden

