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EXTRA MAANDBULLETIN JUNI 2015
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In dit maandbulletin treft u onder andere de groepsverdeling voor het schooljaar 20152016 aan.
Dit schooljaar kunnen we bij de start 10 groepen formeren. Gezien de aantallen
instroomleerlingen zal er in de loop van het schooljaar een 11 e groep bijkomen. Dit betreft
een kleutergroep. In onderstaand overzicht kunt u zien hoe de groepen er komend
schooljaar uitzien.
Het maken van een groepsverdeling en de daarbij behorende leerlingenverdeling is
complex. Met vele mogelijkheden, wensen en onmogelijkheden moet rekening gehouden
worden. Als u naar aanleiding van de groepsverdeling vragen of opmerkingen heeft,
verzoeken wij u contact op te nemen met de directie en uw vraag of opmerkingen binnen 1
week na het verschijnen van dit maandbulletin schriftelijk in te dienen.
Met vriendelijke groeten,
Michelle Tersteeg
Directie Lucas Batau.

GROEPSVERDELING
In onderstaand overzicht ziet u de indeling voor de groepen. Zoals u kunt zien hebben wij
wederom voor een 2-3 combinatie gekozen. Daarnaast hebben we leerlingen uit de
huidige groepen 5/6 en 6 in nieuwe groepssamenstellingen ingedeeld. Dit is een gevolg
van het aantal leerlingen en een kans omdat wij een andere leerlingverdeling in deze
groepen wenselijk achten.
We verwelkomen in groep 1-2 nieuwe leerkrachten: Veronique Wong en Willy Kapaan.
Veronique en Willy kennen wij als collega’s van Lucas Galecop en de Christoffel.
Veronique is daarnaast ook intern begeleider. Zij hebben gebruikt gemaakt van de
mogelijkheid van mobilisatie binnen onze stichting. We zijn erg blij met hun komst naar
Lucas Batau.
e-mail:basisschool@lucasbatau.nl
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Ans Bakker
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Gerdine Oosterom
Veronique Wong
Daphne Trost (Emma Raatgever)
Laura Vlamijnck
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3/4
4
5
6
6/7
7/8
8

EXTRA

Karin van Bemmel
Maroesja Spelbos
Esther ter Horst
Ans Elsinghorst
Gonny Wesselman
Masja de Lange
Marianne Paulussen
Linda Robbers
Anne Senten

Ma-di-do-vrij
woensdag:
maandag -dinsdag- wiwoensdag
wiwoensdag -donderdag - vrijdag
maandag -dinsdag (augustusdecember)
woensdag -donderdag- vrijdag
maandag – dinsdag
woensdag-donderdag - vrijdag
maandag -dinsdag -woensdag
donderdag -vrijdag
maandag-dinsdag
woensdag-donderdag-vrijdag
maandag t/m donderdag
vrijdag
fulltime

Linda Robbers
Vince Nieuwenhuijsen
Peter van Zon

maandag-dinsdag
woensdag-donderdag-vrijdag
fulltime

Opmerkingen:
 Michelle Tersteeg is adjunct directeur en intern begeleider.
 Veronique Wong zal IB-taken verzorgen.
 Marieke Hagenaars, directeur, zal op de dinsdag en op vrijdagochtend afwezig zijn.
Zij is op die dagdelen aanwezig op de Christoffelschool.
 Maroesja Spelbos en Daphne Trost starten i.v.m. zwangerschapsverlof niet na de
zomervakantie. Emma Raatgever zal het zwangerschapsverlof van Daphne Trost
gaan invullen. Wat betreft de invulling van het verlof van Maroesja hopen we u zo
spoedig mogelijk te kunnen informeren.
 Willy Kapaan zal in de periode augustus-december de leerkrachten van de groepen
1 en 2 ondersteunen. Willy werkt momenteel op de Christoffel en zal vanaf het
nieuwe schooljaar op Lucas Batau werkzaam zijn.
 Ans Bakker heeft op de woensdagen vrij (voorheen BAPO). Wij zijn bezig met de
invulling van deze dag.
Op dinsdag 7 juli worden de groepen samengesteld zoals ze er komend schooljaar uit
zullen zien. De leerlingen brengen dan van 08.45u tot 09.45u door in hun nieuwe groep.
De nieuwe leerlingen worden om 08.45u op school verwacht. Om 9.45u kunnen de nieuwe
leerlingen weer worden opgehaald. Leerlingen van de huidige groep 8 mogen om 10.00u
op school zijn.

UITNODIGING OUDERS LEERLINGEN GROEP 2-3 : 17 JUNI
Op woensdag 17 juni om 11.30 uur is er een bijeenkomst waar we de ouders van de
leerlingen die volgend jaar in groep 2-3 zitten, uitleg geven over hoe het zal gaan in deze
combinatiegroep. Daphne Trost en Laura Vlamijnck zullen u hierover uitgebreid
informeren.
e-mail: basisschool@lucasbatau.nl
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UITNODIGING OUDERS LEERLINGEN GROEP 6-7 EN 7-8 : 17 JUNI
Op woensdag 17juni om 12.30 uur is er een bijeenkomst waarin we de ouders van de
leerlingen die volgend jaar in groep 6-7 en 7-8 zitten, uitleg geven over hoe het zal gaan in
deze groepen. Anne Senten en Vince Nieuwenhuijsen zullen u hierover uitgebreid
informeren.

DONDERDAG 25 JUNI SPORTDAG GROEPEN 3 T/M 8
Donderdag 25 juni houden we onze sportdag.
Gelukkig zijn er nog veel ouders die hebben aangegeven te willen helpen met de
sportdag. Dank daarvoor!!
In eerdere brief bent u hierover al geïnformeerd. Nog even een aantal belangrijke dingen.
De sportdag is voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
De kinderen krijgen een pakje drinken en een appel. Daarnaast is het handig om een
flesje water of bidon mee te geven aan uw kind.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 gaan met auto’s naar het sportpark van Atverni. Zij
vertrekken om 8.30u van school en zullen om 11.30u weer terug zijn.
Leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op de fiets. Wilt u er aan denken dat de kinderen
deze ochtend op de fiets komen?
Ouders die op deze ochtend helpen, krijgen hierover informatie van Peter van Zon. Wilt u
bij vragen contact met Peter opnemen?

PLEINOPTREDEN VRIJDAG 3 JULI
Vrijdagmiddag 3 juli om 13.15u 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).

WOENSDAG 8 JULI AFSCHEID FABIOLA WIJMA
Op woensdag 8 juli nemen we afscheid van Fabiola Wijma. Na 28 jaar gewerkt te hebben
bij onze stichting gaat Fabiola genieten van haar prepensioen. Wat we precies gaan doen
op deze ochtend is natuurlijk nog een verrassing. In ieder geval vinden we het erg leuk dat
de kinderen en kleinkinderen van Fabiola deze dag zullen bijwonen.
Van 11.45u tot 13.30u is er voor Fabiola een afscheidsreceptie. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.
Leerlingen uit de groep van Fabiola zullen op dinsdagmiddag 7 juli ook een feestelijk
afscheid in de klas vieren.

WOENSDAG 8 JULI AFSCHEID GROEP8
Op woensdag 8 juli om 11u zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit. Ouders van
leerlingen in groep 8 zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De leerlingen van de groepen 8
hebben dan ook vakantie. Zij zijn donderdag 9 en vrijdag 10 juli vrij.
e-mail: basisschool@lucasbatau.nl
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ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie start voor alle leerlingen op vrijdag 10 juli om 12.00 uur. De kinderen
worden weer op school verwacht op maandag 24 augustus om 08.30 uur.

Fijne vakantie!
Team Lucas Batau

e-mail: basisschool@lucasbatau.nl
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