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JANUARI- FEBRUARI 2016
KERSTMIS 2015
Kerst 2015 begon op dinsdag 8 december met een prachtig versierde school.
Donderdag 17 december was de kerstviering op school. Dit jaar hadden we een echte kerstmusical
in het speellokaal. In de kerstmusical, de palm en de dennenboom, hadden leerlingen uit
verschillende groepen een belangrijke rol. Ze hebben een prachtige voorstelling gegeven en we
hebben ervan genoten! Na de viering was er in alle groepen een kerstdiner. Onder het genot van
warme chocolademelk en glühwein hebben veel ouders daarna nog even bijgepraat. Wij willen alle
ouders die hebben geholpen bij het kerstfeest enorm bedanken.

PERSONELE INFORMATIE
Daphne Trost is terug van haar zwangerschapsverlof. Ze is 4 januari weer begonnen in groep 2/3.
Haar werkdagen zijn maandag en dinsdag.
Emma Raatgever staat nu op maandag en dinsdag in groep 2. Zij werkt samen met Barbara van
der Wal, Barbara werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.
Anne Senten gaat 29 januari met zwangerschapsverlof. Dit loopt tot aan de zomervakantie. We
zijn druk bezig met het regelen van de vervanging.U hoort hier z.s.m. meer over.

FUSIE SKPON EN STICHTING LEK EN IJSSEL
Na een voorbereidingstijd van ruim anderhalf jaar zijn de SKPON (Stichting Katholiek Primair
Onderwijs Nieuwegein), stichting Lek en IJssel en Jenaplanschool “De Kring” uit Woerden op 1
januari gefuseerd.
Samen vormen we een nieuwe stichting: Trinamiek

Trinamiek is een samentrekking van trio (of driehoek), dynamisch en uniek. De naam drukt uit waar
Trinamiek veel belang aan hecht, namelijk het vertrouwen in en de verbinding van de specifieke
talenten van de leerlingen en medewerkers. Daarnaast zijn de scholen en stichting steeds in beweging
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en in ontwikkeling: dynamisch dus! De driehoek komt vaak terug in het weergeven van de relatie
tussen bijvoorbeeld: ‘leerkracht, kind, ouder’, ‘samenleving, stichting, school’, ‘kind, klas, school’.
In Trinamiek zijn straks een vijfentwintigtal locaties samengebracht onder één bestuur. Die scholen
zijn met name gevestigd in IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen, één in Culemborg en één in
Woerden. Twee andere grote schoolbesturen in de buurt (Fluenta en ROBIJN) hebben voor een groot
deel dezelfde regio.
In directe zin zullen u en uw kind(eren) weinig merken van de fusie, indirect zullen er wel
veranderingen merkbaar zijn. De fusie is vooral gericht op het handhaven en verbeteren van de
kwaliteit van de scholen en de medewerkers.
De medewerkers van Trinamiek krijgen nog meer mogelijkheden om hun vakbekwaamheid te
versterken en te vergroten (professionaliteit). Ook de kans om een werkplek te vinden, waar iedere
leerkracht het best tot haar recht komt, neemt toe (mobiliteit). En doordat er meer scholen
samenwerken, kunnen we ook gemakkelijker van elkaar leren en nieuwe ontwikkelingen eenvoudiger
uitproberen en invoeren (samenwerking en verbinding). Een belangrijk uitgangspunt bij de fusie is
ook dat de scholen hun huidige karakter kunnen blijven behouden (identiteit).
Daarnaast is het partnerschap met meer scholen efficiënter en effectiever als het gaat om de
bedrijfsvoering op bovenschools terrein. Zaken als personeel, financiën, huisvesting, contracten,
regionale en landelijke samenwerking zijn beter te organiseren. Dat betekent dat er relatief meer geld
overblijft voor het werk in en rond de klas en dat we in staat zijn om goed te reageren op de krimp
van het leerlingaantal, waar ook onze regio mee te maken heeft.
We zijn dus beter op de toekomst voorbereid: niet alleen als het gaat om de aandacht voor de
onderwijskwaliteit, maar ook als het gaat om de beheersing van de middelen om die kwaliteit te
blijven garanderen.

INFORMATIE VANUIT DE MR
Omdat wij het belangrijk vinden dat u als ouders goed geïnformeerd wordt, willen wij als MR graag
na iedere vergadering een stukje plaatsen in het maandbulletin. Hierin vertellen wij kort waarover
wij gesproken hebben. In de MR zitten namens Lucas Batau: Gilbert van den Heiligenberg, Audrey
Torn (oudergeleding), Linda Robbers en Esther ter Horst (leerkrachten).
Deze vergadering hebben wij o.a. gesproken over het privacy-beleid. Wij zijn druk bezig beleid te
maken dat tegemoet komt aan onze wensen, maar ook wettelijk goed geregeld is. Daarnaast hebben
wij een start gemaakt met de schoolgids. De schoolgids moet elk jaar weer worden aangepast. Deze
vergadering was Willem ter Haar aanwezig. Willem heeft zich kandidaat gesteld voor een MR
functie.
Mocht u meer willen weten, spreek ons gerust aan.

NIEUWE LEDEN MR
De medezeggenschapsraad is op zoek naar nieuwe leden.
In de MR krijgen ouders en teamleden medezeggenschap over de beslissingen die het schoolbestuur
ten aanzien van basisschool Lucas Batau en basisschool Christoffel neemt.
Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen.
Een aantal voorbeelden: privacy, organisatie van de school, schoolreglement, doelstelling van de
school, ouderparticipatie, hoogte ouderbijdrage, ARBO en de schoolgids.
Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming nodig van de MR.
Dit betekent dat de meerderheid van de MR akkoord moet gaan.
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Voor andere zaken moet de MR in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen.
Het aantal leden van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school.
De MR op onze school bestaat uit 4 leden.
Twee leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding.
De andere twee leden worden gekozen door het schoolteam. Dit noemen we de teamgeleding.
Wilt u als ouder een plekje in de MR? Dan kunt u zich opgeven door een e-mail met korte motivatie
te sturen naar mr@lucasbatau.nl. Aanmelden kan tot 12 februari 2016.
Wanneer meerdere ouders zich opgeven, worden er verkiezingen gehouden.

VERLOFAANVRAGEN
Regelmatig krijgen wij van ouders een verzoek over het aanvragen van extra vrije dagen. Wij zijn als school
verplicht om ons hierbij aan de regels van de leerplicht te houden. Op de website kunt u informatie over het
verlof vinden. Hier kunt u ook het formulier voor de verlofaanvraag downloaden.

NIEUWS VANUIT DE OUDERVERENIGING
De oudervereniging heeft de eerste vergadering in het nieuwe jaar er weer opzitten. Ook in de
periode tot aan het eind van het schooljaar worden er weer leuke activiteiten georganiseerd. Wilt u
wanneer u dit nog niet gedaan heeft, denken aan het overmaken van de ouderbijdrage? Deze kunt u
overmaken op rekening van de oudervereniging NL98INGB0004076912.

HULPOUDERS GEZOCHT
Op de woensdag na iedere vakantie hebben we een aantal ouders bereid gevonden om samen in de groepen
de hoofdluiscontroles te doen. Debbie van den Heiligenberg coördineert deze controles. Doordat dit zo goed
werkt, merken wij dat het aantal kinderen met hoofdluis de laatste jaren echt enorm is gedaald. Dat is
natuurlijk voor iedereen erg fijn. Vooral wanneer we de controles met voldoende ouders kunnen doen zijn
we op de woensdag een uurtje bezig. Omdat er een aantal ouders binnen niet al te lange tijd afscheid gaat
nemen zijn we op zoek naar ouders die ons hierbij willen komen helpen. Meer informatie is te verkrijgen bij
Debbie van den Heiligenberg of Michelle Tersteeg.
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OPEN DAG
Op woensdag 27 januari houden wij weer een open dag voor nieuwe ouders. Op de open dag
kunnen nieuwe ouders binnenlopen om kennis te maken met onze school. Om 9.00u en om 10.30u
zijn er rondleidingen door de school. Misschien weet u wel iemand in uw omgeving die op zoek is
naar een school voor hun zoon of dochter?

AANMELDINGEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
We zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2016-2017. Om in een vroeg
stadium zicht te krijgen op het aantal leerlingen, vooral in de groepen 1-2, staat onderstaand stukje
uit de schoolgids afgedrukt, met het verzoek om evt. broertjes/zusjes die komend jaar 3 jaar
worden, aan te melden.
Kent u ouders die hun zoon/dochter ook bij ons willen aanmelden, dan kunt u hen vragen een
afspraak met de directie te maken, zodat zij de school kunnen komen bekijken.
“Broertjes en zusjes van al op school ingeschreven leerlingen worden bij voorrang geplaatst,
wanneer er geen beletselen van onderwijskundige of organisatorische aard zijn.
In tegenstelling tot de andere (nieuwe) leerlingen, dienen broertjes en zusjes daarom tussen hun
tweede en derde levensjaar aangemeld te worden. Aanmelding na hun derde verjaardag doet de
voorrang vervallen.”

CITO GROEP 8 EN SCHOOLBEZOEKEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen week de interne CITO gemaakt. De landelijke CITOtoets wordt dit jaar van 19 t/m 21 april afgenomen. Denkt u er nog even aan dat er op deze dagen
geen afspraken bij (tand)artsen gemaakt kunnen worden? De ouders van de leerlingen hebben via de
leerkrachten een uitnodiging voor de adviesgesprekken ontvangen. Deze gesprekken zullen
plaatsvinden op maandag 18 januari en dinsdag 19 januari. Groep 8 gaat ook dit jaar weer op
schoolbezoek bij het voortgezet onderwijs. Ze zijn al bij het Anna van Rijn College geweest. Op 14
januari bezoeken de leerlingen het Cals College IJsselstein en op 22 januari gaan zij naar het Cals
College Nieuwegein.

CARNAVAL VRIJDAG 5 FEBRUARI
Vrijdagmiddag 5 februari vieren we carnaval. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 mogen deze
middag verkleed op school komen. In de groepen 3 t/m 8 vinden er in de week voorafgaand aan de
LucaStars voorronden plaats. De winnaars uit de groepen strijden op vrijdagmiddag 5 februari om
de zo fel begeerde beker. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan bij de optredens kijken.

BEZOEK BIBLIOTHEEK GROEPEN 3
De groepen 3 gaan op woensdag 17 februari om 09:00 uur naar de bieb. Via de mail ontvangt u
hierover meer informatie.
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KROKUSVAKANTIE
De krokusvakantie start dit jaar op vrijdag 19 februari om 15.00 uur. Op dinsdag 1 maart start
de school weer om 08.30 uur.

STUDIEDAG TEAM 29 FEBRUARI
Op maandag 29 februari hebben we met het team een studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag
vrij.

BELANGRIJKE DATA
18 en 19 januari
27 januari
5 februari
17 februari
19 februari

29 februari
20 t/m 29 februari
1 maart

Adviesgesprekken groep 8
Open dag
Middag: Carnaval groepen 1 t/m 8
Bezoek bibliotheek groepen 3
Start krokusvakantie. Start
krokusvakantie 19 februari 15.00
uur.
Studiedag team. Alle leerlingen
zijn vrij.
Krokusvakantie
08.30 uur start school
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