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EXTRA MAANDBULLETIN JUNI 2016
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In dit maandbulletin treft u onder andere de groepsverdeling voor het schooljaar 20162017 aan.
Dit schooljaar kunnen we bij de start 11 groepen formeren. In onderstaand overzicht kunt
u zien hoe de groepen er komend schooljaar uitzien.
Het maken van een groepsverdeling en de daarbij behorende leerlingenverdeling is
complex. Met vele mogelijkheden, wensen en onmogelijkheden moet rekening gehouden
worden. Als u naar aanleiding van de groepsverdeling vragen of opmerkingen heeft,
verzoeken wij u contact op te nemen met de directie en uw vraag of opmerkingen binnen 1
week na het verschijnen van dit maandbulletin schriftelijk in te dienen.
Met vriendelijke groeten,
Directie Lucas Batau.

GROEPSVERDELING
In onderstaand overzicht ziet u de indeling voor de groepen. Zoals u kunt zien hebben wij
dit jaar een aantal groepen uit elkaar gehaald of juist samengevoegd waardoor we een
groot aantal enkele groepen hebben kunnen formeren. We verwelkomen in groep 4 een
nieuwe leerkracht: Marian Kosoredjo. Marian zal samen met Maroesja groep 4 draaien.
Marian heeft gebruik gemaakt van de mobiliteit binnen onze stichting Trinamiek. Karin van
Bemmel gaat in augustus starten als locatieleider van Lucas Batau.
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Opmerkingen:
 Marieke Hagenaars is directeur, zij zal een aantal dagdelen aanwezig zijn.
 Karin van Bemmel is de locatieleider.
 Veronique Wong is IB-er voor de groepen 1 t/m 8.
Op dinsdag 5 juli worden de groepen samengesteld zoals ze er komend schooljaar uit
zullen zien. De leerlingen brengen dan van 08.45u tot 09.45u door in hun nieuwe groep.
De nieuwe leerlingen worden om 08.45u op school verwacht. Om 9.45 uur kunnen de
nieuwe leerlingen weer worden opgehaald. Leerlingen van groep 8 worden deze morgen
om 10.00 uur op school verwacht.

PLEINOPTREDEN VRIJDAG 1 JULI
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. U krijgt nog een uitnodiging van uw
kind(eren). Het pleinoptreden start om 13.15 uur.

WOENSDAG 6 JULI AFSCHEID GROEP 8
Op woensdag 6 juli om 11 uur zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit. Ouders van
leerlingen in groep 8 zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De leerlingen van de groepen 8
hebben dan ook vakantie. Zij zijn donderdag 7 en vrijdag 8 juli vrij.

WOENSDAG 6 JULI SCHOONMAAKOCHTEND GROEP 1 EN 2
Op woensdag 6 juli is de schoonmaakochtend voor de groepen 1-2. U kunt zich opgeven
via een intekenlijst op de klassendeur. Ook staan er tegen die tijd weer “zakken”
speelgoed klaar om thuis gewassen te worden. U helpt toch ook weer?
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OUDERS GEZOCHT VOOR HET OVERBLIJVEN
We zijn op zoek naar een aantal ouders die het overblijfteam willen komen versterken.
Vindt u het leuk om te komen helpen of wilt u hierover meer informatie, neem dan contact
op met de directie of met Monique Leliveld. Overblijfouders ontvangen een
vrijwilligersvergoeding.

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.
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 1 juli 2016.
Wanneer meerdere ouders zich opgeven, worden er verkiezingen gehouden.

ZOMERLEZEN MET DE VAKANTIEBIEB
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen
in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books).
Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er
genoeg te vinden. Het enige dat je hoeft te doen, is de app op je tablet of smartphone te
zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kun je de boeken offline lezen.
Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31
augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie
op www.vakantiebieb.nl

OUDERBETROKKENHEID- SAMENWERKINGSDAG 9 DECEMBER 2016
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord wil onze school nog meer gaan samenwerken met
u als ouders rondom het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Uit onderzoeken blijkt
namelijk dat samenwerking tussen school en ouders voor de kinderen heel belangrijk is.
Het heeft effect op hun resultaten en hun welbevinden. U als ouders kent uw kind immers
als geen ander. We willen met de ouders samen op zoek naar hoe die samenwerking en
ouderbetrokkenheid nog beter vorm kan krijgen.
Daarom hebben we een Samenwerkingsdag georganiseerd. Deze dag is een vervolg op
het onderzoek naar ouderbetrokkenheid dat op onze school onlangs door het CPS is
uitgevoerd.
e-mail: basisschool@lucasbatau.nl
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Op die dag krijgen we eerst uitleg over hoe de samenwerking rondom leren en de
ontwikkeling van kinderen vorm zou kunnen krijgen, wat kansen en valkuilen zijn.
Daarna gaan we met elkaar concrete plannen maken hoe dit er op onze school uit zou
kunnen zien.
De dag wordt geleid door CPS Onderwijsontwikkeling en advies (een adviesbureau voor
het onderwijs).
U begrijpt dat deze dag alleen een succes kan worden als u als ouder(s) aanwezig bent.
Plannen voor samenwerking met u als ouder(s) kan je niet als school alleen maken!
Daarom vragen we u om op die dag aanwezig te zijn, in het belang van uw kind. We
hopen dat u ook kunt komen!
De kinderen zijn deze dag vrij want we willen als compleet team met ouders in gesprek.
Voor kinderen van deelnemende ouders waar geen oppas voor te vinden is, bieden wij
een opvangmogelijkheid aan. Graag horen we dit van te voren, zodat we rekening kunnen
houden met het aantal kinderen. Een uitnodiging voor de dag volgt in het nieuwe
schooljaar.

ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie start voor alle leerlingen (behalve groep 8) op vrijdag 9 juli om 12.00
uur. De kinderen worden weer op school verwacht op maandag 22 augustus om 08.30
uur.

Fijne vakantie!
Team Lucas Batau
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