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PERSONELE INFORMATIE
Daphne Trost komt na de kerstvakantie terug van haar verlof. Zij zal op de maandag en dinsdag in groep 23 staan. Laura Vlamijnck blijft op de woensdag, donderdag en vrijdag de leerkracht in deze groep. Emma zal
na de kerstvakantie op de maandag en dinsdag naast Barbara van der Wal de leerkracht van groep 2 zijn. Op
de woensdag staat Emma in de groep 1 van Ans Bakker.
Marieke Hagenaars is gestart met revalideren. Ze zal de komende periode gebruiken om aan haar herstel te
werken. Wij wensen haar hier veel sterkte mee.

VRIJE DAGEN
Vrijdag 27 november

Onderbouwvrije dag: leerlingen groep 1 t/m 4 zijn vrij.

Vrijdag 4 december
Donderdagmiddag 17 december

Alle leerlingen zijn om 12.00u uit en hebben deze vrijdagmiddag
vrij.
Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.

Vrijdag 18 december

Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de kerstvakantie

maandag 4 januari

Wij verwachten alle leerlingen weer om 08.30 uur op school.
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NIEUWS VANUIT DE POLITIE NIEUWEGEIN
De politie Nieuwegein heeft aangegeven dat zij komende periode streng zullen gaan contoleren op het fout
parkeren op de parkeerplaats voor de scholen. Te vaak ontstaan er voor onze kinderen gevaarlijke situaties
wanneer er auto’s fout geparkeerd staan. Helpt u mee om de verkeersituatie zo veilig mogelijk te maken?

KIDS4KIDS SPEELGOEDBEURS EN OPBRENGTS KLEDINGBEURS
In november heeft kids4kids weer een beurs georganiseerd. Het was ook dit jaar weer een groot succes. We
willen Chantal Tolenaar en haar enthousiaste team bedanken voor hun inzet.

SINTERKLAASVIERING
In de groepen 1 t/m 4 volgen wij ook dit jaar de ontwikkelingen van het Sinterklaasjournaal.
Het is erg spannend. Zo hebben we de weer zeer geslaagde pietenochtend gehad en gaan we op maandag 30
november pepernootlezen. Alle leerlingen mogen op deze dag een eigen boek en kussen meenemen.
Op vrijdag 4 december komt Sint Nicolaas op bezoek. De leerlingen gaan eerst naar binnen als de bel gaat.
Daarna gaan we snel weer naar buiten en stellen we ons op in een kring om Sint en zijn Pieten toe te zingen.
Wij doen hierbij een beroep op alle ouders: NIET PARKEREN bij de containers in verband met de
doorgang van bepaalde personen…?
Mocht u blijven kijken bij de ontvangst van Sint en de Pieten, dan verzoeken we u vriendelijk op het plein
achter de kinderen te gaan staan, zodat de kinderen alles goed kunnen zien.
Als Sint en zijn Pieten op school zijn aangekomen, begint het feestprogramma. Voor de leerlingen uit de
groepen 1 en 2 en de leerlingen uit de groepen 3 en 4 is er een programma in de bovenbouwhal. De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn in hun eigen klas druk bezig met het uitpakken van de surprises.
Vanaf 08.15 uur mogen de surprises in de klassen afgeleverd worden. Alle kinderen krijgen iets te eten en
drinken. Ná 12 uur is Sint in de bovenbouwhal aanwezig en kunt u met kinderen, die nog niet bij ons op
school zitten naar hem toe gaan. Hij heeft dan tijd voor de allerkleinsten. Alle leerlingen zijn deze dag om
12.00 uur uit. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.
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ADVENT EN DE KERSTVIERING
Vanaf dinsdag 8 december zullen in de klassen de adventskransen staan. In de periode tot Kerstmis zal er
steeds een kaars meer gaan branden.
Deze periode zal in de klassen volop aan Kerstmis gewerkt worden.
Op donderdag 17 december is de kerstviering. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij en worden vanaf
16.45 uur weer op school verwacht. De viering start om 17.00 uur en duurt tot 18.30 uur. Wij willen
graag dat u uw kind(eren) na afloop in de groep ophaalt.
Het kerstdiner is dit jaar wederom een buffet. Wij vragen uw hulp hierbij. Vanaf 8 december kunt u zich
inschrijven om een klein gerechtje te maken. De intekenlijsten hangen bij de klassendeur. Daarnaast zullen
we met alle leerlingen gaan kijken naar een kerstmusical. Deze zal worden gespeeld door verschillende
leerkrachten en leerlingen uit de bovenbouw.
Van 18.30u tot 19.30u is er in de bovenbouwhal gelegenheid om met uw zoon en/of dochter nog even na te
genieten onder het genot van een lekker drankje.
De kerstvakantie start vrijdag 18 december om 12.00 uur!

HOOFDLUISCONTROLE
Na de kerstvakantie vindt de hoofdluiscontrole plaats op woensdag 6 januari. Denkt u eraan géén gel en
vlechtwerken in het haar? We zijn na de zomervakantie gestart met een groep enthousiaste ouders die ons
helpt bij de hoofdluiscontrole. De coördinator is Debby van den Heiligenberg. Mocht het zo zijn dat we bij
uw kind hoofdluis constateren of als we twijfels hebben, is Debby degene die contact met u opneemt.
Wanneer u zelf vragen heeft, horen wij dat graag.

CITO GROEP 8 EN SCHOOLBEZOEKEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De leerlingen van groep 8 maken van 6 t/m 8 januari de Interne CITO. De landelijke CITO is dit jaar van
19 t/m 21 april. We wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes. De ouders van de leerlingen ontvangen
binnenkort een brief met nadere informatie over o.a. de adviesgesprekken. De gesprekken zullen
plaatsvinden op 18 januari en 19 januari. In januari zullen de leerlingen van groep 8 een bezoek brengen
aan het Anna van Rijn College en het Cals College.

BERICHT VAN DE OUDERVERENIGING
Begin januari wordt de ouderbijdrage (voor dit schooljaar) van uw tweede kind van uw bank-/girorekening
afgeschreven. Ouders die (nog) geen automatische incasso hebben afgegeven en/of tot op heden nog niet
hebben betaald, worden verzocht om € 50,00 per kind over te maken op IBAN: NL98INGB0004076912
t.n.v. Oudervereniging Lucas Batau, mét vermelding van de naam van uw zoon/dochter en de groep
waarin hij/zij zit. We hopen dat alle ouders een machtiging afgeven. Hierdoor wordt het voor de
penningmeester veel minder werk de bijdragen te incasseren. Een machtigingsformulier kunt u ophalen bij
de directie.
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BELANGRIJKE DATA
30 november
04 december

Pepernootlezen
Sinterklaas op bezoek.
Eindtijd voor alle leerlingen:12.00uur
Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
Intekenlijsten kerstbuffet
Kerstviering (17.00-18.30 uur). Deuren open
16.45 uur.
Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
Start kerstvakantie om 12.00 uur
School start om 08.30 uur
Hoofdluiscontrole
Interne CITO groep 8
Adviesgesprekken groep 8

08 december
17 december

18 december
04 januari 2015
06 januari
6 t/m 8 januari
18 en 19 januari

Team Lucas Batau
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