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APRIL/MEI 2016

PERSONELE INFORMATIE
Marieke en Laura zijn allebei gestart met re-integreren. Ze zijn de komende tijd weer wat regelmatiger
op school te vinden.

VRIJE DAGEN GROEP 1 T/M 8
Op woensdag 27 april (Koningsdag) zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 vrij.
Vrijdag 29 april start om 15.00 uur de meivakantie. Dinsdag 17 mei worden alle leerlingen weer om
08.30 uur op school verwacht.

NIEUWE KOPTELEFOONS EN MUISMATTEN
Dankzij Elvira Brouwer hebben we nieuwe muismatten en koptelefoons in het computerlokaal. Ze
heeft op eigen initiatief een crowdfunding gestart en die was zeer succesvol. We willen haar en
iedereen die een gift gedaan heeft, hiervoor hartelijk danken!

PAASVIERING DONDERDAG 24 MAART
Donderdag 24 maart hebben we genoten van een heerlijk paasontbijt. In de loop van de dag is iedere
groep in het speellokaal geweest om daar naar het verhaal van de lijdensweg te luisteren en de mooie
kleurplaten te bekijken.

KLEDINGBEURS ZATERDAG 2 APRIL
Afgelopen zaterdag was er weer een zeer geslaagde kledingbeurs. Chantal Tolenaar en haar team met
enthousiaste ouders, zijn weer erg druk geweest om van deze dag een succes te maken. Daar bedanken
we ze hartelijk voor! De kledingbeurs is wederom zeer goed bezocht.

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEPEN 3 WOENSDAG 6 APRIL
Woensdag 6 april gaan de groepen 3 naar de bibliotheek. Ze krijgen een rondleiding en gaan leuke
leesactiviteiten doen. De kinderen die een inschrijfformulier ingeleverd hebben krijgen een
bibliotheekpasje. Alle leerlingen die al een eigen bibliotheekpasje hebben mogen deze woensdag
meenemen zodat zij ook een boek kunnen lenen.

VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7 OP 7 EN 14 APRIL
De leerlingen van de groepen 7 hebben op donderdag 7 april het theoretisch verkeersexamen. Daarna
volgt op donderdag 14 april het praktisch verkeersexamen.

Voor dit examen is het van belang dat uw kind op een goede fiets rijdt. Om ons ervan te verzekeren
dat dit het geval is, vindt er op woensdag 6 april een fietskeuring plaats. Ouders van de leerlingen in
groep 7 zijn in een aparte brief hierover geïnformeerd. We zijn nog op zoek naar ouders die ons tijdens
het praktisch verkeersexamen willen helpen. Aanmelden kan bij de verkeersouder Michelle Troost:
troost.michelle@gmail.com of Vince Nieuwenhuijsen: vnieuwenhuijsen@lucasbatau.nl. Wij
wensen de leerlingen met beide examens veel succes.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI: 13 EN 20 APRIL
Op woensdagmiddag 13 april gaan leerlingen van groep 8 de school vertegenwoordigen tijdens de
voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi. Op deze dag speelt ons jongensteam. Als zij doorgaan naar
de finaleronde spelen zij deze op woensdagmiddag 20 april. Ons meisjesteam heeft haar
voetbaltoernooi ook op woensdag 20 april. Alle speelsters/spelers zijn op de wedstrijddagen om
11.30 uur al vrij. U komt toch ook aanmoedigen op het sportpark Geinoord? Wij wensen de
deelnemende teams veel succes en hopen op veel toeschouwers.
Het wedstrijdprogramma staat op www.nieuwegeinschoolvoetbal.nl .
Alle speelsters/spelers hebben inmiddels een brief ontvangen met voor hen belangrijke informatie.

CITO EINDTOETS GROEP 8, 19-20-21 APRIL
De groepen 8 hebben dit jaar de cito eindtoets op 19, 20 en 21 april. Op deze dagen kunnen er geen
afspraken bij de dokter, tandarts e.d. gemaakt worden! We wensen iedereen heel veel succes!

KONINGSSPELEN VRIJDAG 22 APRIL TOT 13.00 UUR
Op vrijdag 22 april doen we met de hele school mee aan de Koningsspelen. In de mail heeft u al de
nodige informatie ontvangen. Hieronder staan de belangrijkste punten nog even op een rij. Denkt u
aan:
 Een bord, bestek en een beker in een plastic zak (voorzien van naam)
 Sportieve kleding in rood, wit, blauw en/ of oranje
 Gymschoenen mee (groep 5 t/m 8)
 Inschrijven voor het bakken van pannenkoeken (thuis bakken)
 Het opgeven voor het bemannen van de EHBO-post bij de leerkracht van uw zoon/ dochter
De Koningsspelen eindigen om 13.00 uur.

SCHOOLFOTOGRAAF MAANDAG, DINSDAG 25 EN 26 APRIL
Dit jaar hebben we een nieuwe schoolfotograaf. Op maandag 25 april en dinsdag 26 april komt de
schoolfotograaf op school. We maken individuele foto’s, groepsfoto’s en broer/zus foto’s. Het is bij
deze fotograaf helaas niet mogelijk om broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten samen
met hun broer of zus te fotograferen. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de dag/dagen waarop uw
kind/kinderen op de foto gaat/gaan. Wanneer de foto’s afgeleverd worden, kunt u besluiten of u ze al
dan niet wilt kopen. Er bestaat dus geen verplichting tot afname.

JUFFENFEEST WOENSDAG 18 MEI GROEPEN 1, 2 EN 2-3
De leerlingen van groep 1, 2 en 2/3 hebben op woensdag 18 mei JUFFENFEEST. De juffen van deze
groepen vieren op die dag hun verjaardag. Binnenkort krijgen de kinderen hiervoor een uitnodiging.

AVONDVIERDAAGSE 23-26 MEI
Maandag 23 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 Arna Inci en Jessica van Merkenstein. We wensen iedereen die meeloopt heel veel succes

en plezier. Denk eraan: de inschrijfformulieren moeten uiterlijk 13 april ingeleverd worden bij de
leerkracht!

SPORTDAG DINSDAG 14 JUNI
Op dinsdagochtend 14 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 mail. U
kunt uw mail sturen naar mlange@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 8.30 uur) en/of te halen (vanaf 11.30 uur).

MOvactor Jongerenwerk
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van Lucas Batau,
Een aantal leerlingen hebben wij al gezien of gesproken, toch willen wij ons nog even graag aan jullie
voorstellen! Wij zijn Jacob Veldstra en Jaouad Izmar, jongerenwerkers in Batau. Als jongerenwerkers
zoeken wij jeugd op, op plaatsen waar zij hun (vrije) tijd doorbrengen en gaan met hen in gesprek. Zo
hebben wij op donderdag 17 maart een kennismakingsgesprek gehad met groep 6,7 en 8 van de Lucas
Batau. Tijdens dit gesprek hebben wij ons voorgesteld en gekeken waar de kinderen behoefte aan
hebben en wat zij in hun eigen buurt zouden willen.
Mochten jullie vragen/opmerkingen hebben of contact willen laat het ons dan weten!
Jaouad Izmar: M 0634657621 Email: Jizmar@movactor.nl
Jacob Veldstra: M 0643368424 Email: jveldstra@movactor.nl
Je kunt ons ook altijd bereiken via WhatsApp!
Tot ziens!
Jaouad en Jacob

BELANGRIJKE DATA
6 april
6 april
7 april
13 april
14 april
19 t/m 21 april
20 april
22 april
25-26 april
27 april
30 april t/m ma 16 mei (2de pinksterdag)
18 mei
14 juni

Fietskeuring groep 7
Groepen 3 naar de bibliotheek
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Schoolvoetbal groep 8 jongens
Praktisch verkeersexamen groep 7
Cito eindtoets groepen 8
Schoolvoetbal groep 8 meisjes en evt. jongens
Koningsspelen. Eindtijd 13.00 uur!!!
Schoolfotograaf
Koningsdag: alle leerlingen vrij
Tulpvakantie: alle leerlingen vrij
Juffenfeest: groepen 1, 2 en 2-3
Sportdag: groepen 3 t/m 8

