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PERSONELE INFORMATIE
Op woensdag 30 september is Evy geboren. Evy is de dochter van Daphne Trost en haar man John, zusje van Dave.
Evy en Daphne doen het fantastisch. We wensen Daphne en haar gezin veel geluk!
Marieke Hagenaars kan helaas haar werkzaamheden nog niet hervatten. Na haar rugoperatie bleef zij pijnklachten
houden in haar heup. Uit onderzoek is gebleken dat zij nu ook een operatie aan haar heup zal moeten ondergaan
vanwege een versleten heup. We wensen Marieke heel veel sterkte!

SCHOOLREISJE
Op dinsdag 8 september zijn we op schoolreisje geweest. Wat hebben we een mooi weer gehad!! De kleuters zijn dit
jaar naar de speeltuin in Houten geweest en hebben een hele leuke dag gehad. Leerlingen van de groepen 3 en 4
hebben zich uitstekend vermaakt in de Julianatoren. Voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 was de bestemming dit
jaar Duinrell. Met veel enthousiaste verhalen kwamen ook zij weer terug op school. Op onze website plaatsen we
binnenkort foto’s van deze leuke dag.
We willen alle hulpouders bedanken voor hun inzet om van deze dag een zeer geslaagd schoolreisje te maken!

KIDS4KIDS KLEDINGBEURS
Zaterdag 26 september is er weer een kledingbeurs georganiseerd voor onze school. Een groot aantal vrijwilligers
heeft enorm hard gewerkt om van deze beurs weer een groot succes te maken. We willen de vrijwilligers bedanken
voor hun grote inzet!

INFORMATIEAVOND
Maandag 14 september was er een informatieavond op school. In iedere groep is er verteld wat er komend jaar
allemaal geleerd gaat worden en hebben de ouders veel materialen in kunnen zien. Graag bedanken we alle ouders
voor hun komst!

BEZOEK BIBLIOTHEEK GROEP 5
Groep 5 gaat op maandag 5 oktober naar de bibliotheek. We gaan om 08.50 uur weg en zullen rond 12.00 weer op
school zijn. Eigenlijk zijn we nog op zoek naar 1 ouder die wil helpen met rijden en eventueel begeleiden. Wilt u
wanneer dit mogelijk is contact opnemen met Gonny of Masja?
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KINDERBOEKENWEEK EN SCHOOLPROJECT
Raar, maar waar! Op woensdag 7 oktober zal de Kinderboekenweek weer van start gaan en het thema is dit jaar Raar,
maar waar! In dit thema staat natuur, techniek en wetenschap centraal. De Kinderboekenweek bestaat dit jaar 61 jaar
en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. We maken er een groot schoolproject van. De komende 1,5 week
staat de school in het teken van lezen en ontdekken. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en de kinderen
zullen druk bezig zijn met boeken, lezen en ontdekken. We starten woensdag 7 oktober met een leuke opening en
hebben van 11.30 uur tot 12.30 uur een boekenmarkt op het plein. Verder informatie leest u in een aparte mail. Iedere
klas heeft een wetenschapper waar we 1,5 week van alles over gaan leren en ontdekken. Dit jaar hebben we ook een
heus Lucaslab. Woensdag 14 oktober toveren we de school om tot een laboratorium waar we heel veel proefjes
werken. Vrijdag 16 oktober veranderen we de school in een universiteitsmuseum. ’s Middags sluiten we de
Kinderboekenweek en het schoolproject af. Alle ouders/opa’s/oma’s/broers en zussen mogen dan in ons
universiteitsmuseum komen kijken en ontdekken.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING 6 OKTOBER
Dinsdag 6 oktober om 20.30 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging plaats. U
bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
Het jaarverslag, het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn op
school verkrijgbaar bij de directie.

HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie start op vrijdag 16 oktober om 15.00 uur. Maandag 26 oktober worden de kinderen om 08.30 uur
weer op school verwacht.

HOOFDLUISCONTROLE WOENSDAG 28 OKTOBER
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen geen gel en ingewikkelde vlechtwerken in het haar hebben deze dag? We zijn
blij u te kunnen melden dat het regelmatig controleren erg preventief werkt tegen hoofdluis.

KIDS4KIDS: SPEELGOEDBEURS ZATERDAG 07 NOVEMBER
De speelgoedbeurs van vorig jaar is zeer goed bezocht. De berichten van zowel kopers als verkopers waren zeer
positief. Vol goede zin organiseert Kids4Kids daarom ook dit jaar weer een speelgoedbeurs. De datum die u daarvoor
in uw agenda kunt schrijven is zaterdag 7 november van 9.00-12.00 uur. Deze beurs is waarschijnlijk ook een goede
reden om het speelgoed van uw kind(eren) eens goed uit te zoeken en daarna gezellig langs te komen op zaterdag 7
november. Er zit vast wel iets voor u bij. De 10% die zowel koper als verkoper betalen, komt ten goede aan onze
school. Verkoopnummers kunnen via email info@kids4kids.eu aangevraagd worden na ontvangst van de nieuwsbrief.
Graag bij uw aanvraag uw telefoonnummer vermelden. Verdere informatie kunt u inwinnen via het emailadres
info@kids4kids.eu.
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE OUDERVERENIGING
Wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven, willen we u vragen om zelf de ouderbijdrage over te maken.
Ouders/verzorgers die nog geen automatische incasso hebben afgegeven, zullen in de gelegenheid worden gesteld om
dit alsnog te doen. U kunt hiervoor een machtigingsformulier ophalen bij de directie. Als u geen gebruik wilt maken
van deze manier van betalen, wordt u verzocht om zelf de ouderbijdrage over te maken op gironummer
NL98INGB0004076912 van Oudervereniging Lucas Batau o.v.v. naam van uw zoon/dochter en in welke groep hij/zij
zit.

BELANGRIJKE DATA
06 oktober
07 oktober
07 oktober
14 oktober
16 oktober
16 oktober
17-25 oktober
28 oktober
07 november

Algemene ledenvergadering oudervereniging
Start Kinderboekenweek en schoolproject
Boekenmarkt (11.30-12.30 uur)
Lucaslaboratorium
Afsluiting Kinderboekenweek, we nemen een kijkje in
het universiteitsmuseum.
15.00 uur start herfstvakantie
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Speelgoedbeurs

GRAAG WILLEN WE U DAN NOG INFORMEREN OVER HET VOLGENDE:
Buurtsportcoach
Vanaf 1 september 2015 zijn er in elke wijk in Nieuwegein buurtsportcoaches actief vanuit Sport ID
Nieuwegein. Het doel van de buurtsportcoaches is om onder andere de kinderen kennis te laten maken met
sport en bewegen en om ze langdurig in beweging te brengen. In de wijk Batau is Dennis Boele actief als
buurtsportcoach. Bij de leerkracht van de school kunnen de kinderen, maar ook de ouders terecht met
wensen en ideeën op het gebied van sport en bewegen. De leerkracht geeft dit dan door aan Dennis zodat de
leuke initiatieven opgepakt kunnen worden. De buurtsportcoach komt binnenkort langs in de klas om
zichzelf voor te stellen aan de kinderen en zal ze persoonlijk uitnodigen om gezellig mee te sporten tijdens
het gratis naschools sport aanbod op donderdag middag in de Waterlelie (15:15 – 16:15 uur).
Voor meer informatie over de buurtsportcoach en wat ze allemaal doen kun je terecht op:
www.sportidnieuwegein.nl
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