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MEI – JUNI 2016
PERSONELE INFORMATIE
Linda Robbers en haar man Pascal zijn op 16 april de trotse ouders geworden van een
prachtige dochter: Zoë. Het is hun tweede dochter. Nova is nu een grote zus! Linda en Zoë
maken het goed.

VRIJE DAGEN
2 en 3 juni
17 juni
7 juli
8 juli

Onderbouwvrije dagen. Groep 1- 4 vrij
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Groep 1 en 2 middag vrij
Groep 8 vrij
Groep 8 vrij
Start zomervakantie voor alle leerlingen
om 12.00 uur

PLEINAFSPRAKEN
Het valt ons op dat er de laatste tijd weer veel fietsverkeer is op het plein. We hebben als
school de afspraak dat er niet op het schoolplein gefietst mag worden. We vragen dan ook aan
iedereen om met de fiets aan de hand over het plein te lopen. Verder zijn steppen,
skeelers/rolschaatsen, wheely’s/ heely’s e.d. niet toegestaan. Dit omdat we met veel kinderen
tegelijk buiten zijn en we dan de veiligheid van iedereen niet kunnen garanderen. We vragen
hiervoor uw begrip en medewerking.

KONINGSSPELEN VRIJDAG 22 APRIL
We hebben genoten van een geweldige en sportieve ochtend. De Koningsspelen waren mede
dankzij het mooie weer een groot succes. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen
aan deze leuke dag. Er is een aantal borden achtergebleven op school. Mist u een bord, komt u
dan een kijkje nemen in de koffiekamer?

SCHOOLVOETBAL
Ook dit jaar hebben we met twee enthousiaste teams deelgenomen aan het
schoolvoetbaltoernooi. Zowel het jongensteam als het meisjesteam heeft enthousiast en
sportief gespeeld! Goed gedaan!!

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Ook bijna
iedereen heeft het praktisch verkeersexamen gehaald. Van harte gefeliciteerd allemaal! We
bedanken graag alle ouders die hieraan meegeholpen hebben.

EERSTE COMMUNIE
Ook dit jaar heeft een aantal leerlingen van onze school de eerste communie gedaan. We
willen Bram Peek, Fabio Bunt, Jody Raves, Julia Breedijk, Micah Dijkstra en Yinthe Torn,
van harte feliciteren.

SCHOOLFOTOGRAAF
Nog even ter herinnering, op dinsdag 17 mei heeft uw zoon/dochter een voucher
meegekregen met hierop een persoonlijke code. Hiermee kunt u via internet de foto’s
bekijken en kunt u besluiten of u ze al dan niet wilt hebben. Er bestaat dus geen verplichting
tot afname. Let op de actieperiode om te kunnen profiteren van de gratis klassenfoto!

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. We zijn de
grootste groep die meelopen en starten op positie 1! De organisatie is dit jaar in handen van
Arna Inci en Jessica van Merkenstein. We wensen iedereen die meeloopt heel veel succes en
plezier.

ENTREETOETS GROEP 7 25 en 26 MEI
Groep 7 doet dit jaar weer mee aan de CITO entreetoets. De toets wordt, in vergelijking tot
andere jaren, dit jaar afgenomen op 2 dagen:woensdag 25 mei en donderdag 26 mei. We
wensen de leerlingen van groep 7 alvast veel succes!

GROEP 3-4 EN GROEP 4 OP BEZOEK BIJ DE TROUBADOUR 27 MEI
Vrijdagochtend 27 mei gaan de groepen 3-4 en 4 op bezoek bij de troubadour op het plein in
Kerkveld. De middeleeuwen… Waren die ook in onze stad? En wat is een troubadour? Zingt
die het nieuws?!
We gaan terug in de tijd om te kijken hoe de wereld om ons heen er toen uitzag, we
ontmoeten een echte troubadour en gaan zingen op het plein! We willen hier met de auto naar
toe. Heeft u zin en tijd om met ons mee te gaan? Geef dit dan door aan de groepsleerkrachten.
We komen in groep 4 nog auto’s te kort……

BERICHT VANUIT DE MR
De MR heeft op 11 april vergaderd. Het is fijn te kunnen melden dat de vacature in de MR
voor volgend schooljaar is ingevuld door Jauke van der Steeg (vader van Isa in groep 2).
Uiteindelijk bleef er 1 kandidaat over en waren er geen verkiezingen nodig. In deze
vergadering is wederom gesproken over beeldbegeleiding. De MR gaat akkoord met het
protocol beeldbegeleiding/leerkrachten. Verder is er gesproken over aanpassingen aan de
schoolgids en profilering van onze scholen. Op maandag 30 mei komt de MR weer bij elkaar.

KAMP GROEP 8

1-3 JUNI

Van woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. We wensen
ze uiteraard véél plezier! Peter van Zon, Vince Nieuwenhuijsen, Esther ter Horst en Barbara
van der Wal gaan mee als leiding. Ook Monique en Sandra zullen dit jaar het team van de
leerkrachten weer versterken. De vervanging van de leerkrachten wordt intern geregeld.

SPORTDAG DINSDAG 14 JUNI
Voor de sportdag van groep 3 t/m 8 op dinsdagochtend 14 juni zijn we nog dringend op zoek
naar ouders die willen rijden. Bent u in de gelegenheid om kinderen te brengen en/of te halen,
geef dit dan door aan de groepsleerkracht van uw kind(eren). Brengen is vanaf 8.30 uur en
halen is vanaf 11.30 uur.
Ook zijn we nog op zoek naar een aantal hulpouders waaronder een EHBO-ouder. Hiervoor
kunt u zich via de mail opgeven bij Masja de Lange. (mlange@lucasbatau.nl)

GROEP 5 GAAT OP STAP BIJ JAN EN JET 23 JUNI
Donderdag 23 juni van 9.00 uur tot 10.30 uur gaat groep 5 in het Vreeswijks museum op
stap met Jan en Jet. In dit project gaat groep 5 terug in de tijd, samen met Jan en Jet. Hoe
was het dagelijks leven honderd jaar geleden? Wat deden kinderen toen allemaal? Hoe

zagen ze eruit en hoe woonden ze? Wat is een gulden en wat kon je daar in die dagen mee
doen? Hebt u zin en tijd om mee te gaan en te rijden, geef dit dan door aan de
groepsleerkracht.

OUDERGESPREKKEN MAANDAG 4 JULI GROEP 1-7
Maandag 4 juli vinden de oudergesprekken na schooltijd en in de avond plaats. Deze
gesprekken zijn op vrijwillige basis voor ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 6. Mocht u
behoefte hebben aan een rapportgesprek dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht van
uw kind. Dit kan via de mail uiterlijk donderdag 30 juni. De leerkracht plant een gesprek in
en mailt u vrijdag 1 juli terug.
Alle ouders van leerlingen uit groep 7 ontvangen van de leerkracht een uitnodiging om in
gesprek te gaan over de entreetoets.

PLEINOPTREDEN
Vrijdagmiddag 1 juli 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. We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en
hopen dan ook op goed weer. Dus geen regen en geen hittegolf dit jaar. Helpt u mee duimen?
U krijgt nog een uitnodiging van uw kind(eren).

BELANGRIJKE DATA
23 mei
25 en 26
27 mei
1 t/m 3 juni
2 en 3 juni
Dinsdag 14 juni
Vrijdag 17 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli

Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli

Vrijdag 8 juli 12.00 uur

Start avondvierdaagse
Entreetoets groep 7
Op bezoek bij de troubadour. Gr 3-4 en gr 4
Kamp groep 8
Onderbouwvrije dagen. Groep 1- 4 vrij
Sportdag groep 3-8
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Rapporten mee
Afscheidsavond/ mucical groep 8
Oudergesprekken groep 1-7
Kennismakingsochtend groep 1-7. Let op!
De kinderen van groep 8 hoeven pas om
10.00 uur op school te zijn!
Uitzwaaien groep 8
Schoonmaakochtend groep 1 en 2.
Kleuterfeest. Groep 1 en 2 om 12.00 uur uit
en de middag vrij!
Groep 8 vrij!
Start zomervakantie groep 1-7. Alle
leerlingen ’s middags vrij.
Groep 8 vrij!

