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AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2016
WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Een nieuw schooljaar! Welkom! We hopen dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft en
uitgerust aan het nieuwe jaar kan beginnen. Voor veel kinderen een nieuwe leerkracht, soms een
andere groep met nieuwe kinderen. Vertrouwde vriendjes of vriendinnetjes… nieuwe vrienden
maken. Wij hebben er zin in.
Zoals u waarschijnlijk wel gezien hebt, is de bovenbouwhal grondig aangepakt in de vakantie.
Vince en Barbara hebben een ontwerp gemaakt en zijn samen met Peter en Emma aan de slag
gegaan. Ze hebben zelfs hulp gekregen van verschillende ouders en een oud leerling! We
bedanken Bea en Jeroen van Schaik (ouders van Daphne), Karin van Rooijen (moeder van Jill en
Dain), Jan van Rossum (vader Barbara), Kees de Man (Vince) en Mireille Scherpenisse (zus van
Alexander) voor al hun inzet en de tijd die ze in deze klus gestoken hebben!
Ook hangen er in de school verschillende posters over samenwerkend leren. Deze hebben we
gekregen van Project 2000. Het bedrijf van Marcel Combé (vader van Jamie en Cody) en Sandra
Combé (moeder van Joah en Izzy). We bedanken Project 2000 voor het mooie cadeau!
Dit schooljaar is een van onze speerpunten het pedagogisch klimaat op school. Dat doen we met
de leerlingen, maar er zal ook een rol voor u als ouder hierbij weggelegd zijn. We hopen
natuurlijk op veel enthousiaste medewerking. Later in het schooljaar hoort u hierover meer.
In de komende maandbulletins houden we u weer op de hoogte van alle activiteiten die er in het
schooljaar plaatsvinden. Uiteraard zijn deze ook te vinden op de jaarkalender.
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PERSONELE INFORMATIE
Marieke Hagenaars is in de vakantie weer geopereerd aan haar heup. De operatie is goed
verlopen. Op dit moment is ze aan het revalideren in Breda. Ze verwacht over een paar weken
weer naar huis te kunnen gaan om daar verder te revalideren. Ans Elsinghorst is dit schooljaar 25
jaar werkzaam op Lucas Batau. Hier willen we haar van harte mee feliciteren! Marian Kosoredjo
is dit schooljaar begonnen op Lucas Batau in groep 4 en we heten haar van harte welkom.
Ook dit schooljaar zijn er in verschillende groepen studenten aanwezig. Zij zullen, naast de
leerkracht, activiteiten in de groepen begeleiden.

HULPOUDERS GEZOCHT
In verschillende groepen zijn we op zoek naar hulpouders (computerouders, techniekouders,
leesouders, e.d.). Bij de klassendeur hangen intekenformulieren. Schrijft u zich ook in?

HOOFDLUISCONTROLE WOENSDAG 24 AUGUSTUS
Iedere woensdag na een vakantie is er standaard een controle. Indien nodig wordt er na twee
weken een tweede controle gedaan. Mocht bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan
wordt u door Karen Zweers (hoofdluiscoördinator) gebeld. Om goed te kunnen controleren is het
belangrijk dat op die dag de kinderen zonder gel en ingewikkelde vlechtwerken naar school
komen.

KENNISMAKINGSAVONDEN 6 EN 8 SEPTEMBER
Dinsdag 6 en donderdag 8 september zijn er kennismakingsavonden. Hiervoor ontvangt u een
vragenlijst die u invult voor uw kind(eren). Aan de hand hiervan laat u de leerkracht
kennismaken met uw kind.

ADMINISTRATIEVERZOEK
Tijdens de kennismakingsgesprekken of op de informatieavond vragen we u om op de
leerlingenlijsten uw adresgegevens te controleren. Het is voor ons belangrijk dat deze gegevens
correct blijven. Wij vragen u wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven op school.

SCHOOLREISJE DONDERDAG 15 SEPTEMBER
Op donderdag 15 september zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje gaan. De
leerlingen uit de groepen 1 en 2 moeten om 09.15 uur op school zijn en ze vertrekken rond 09.45
uur. De groepen 1 en 2 zullen rond 15.00 uur weer terug zijn op school. De groepen 3 t/m 7
moeten om 8.30 uur op school zijn en zullen om 8.45 uur vertrekken. We verwachten ze rond
16.30 uur terug op school. Groep 8 is deze dag vrij!
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ONDERBOUW VRIJE DAG GROEP 1 T/M 4: VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Op vrijdag 16 september zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij.

INFORMATIEAVOND MAANDAG 19 SEPTEMBER:
Op maandag 19 september organiseren wij een informatieavond.
De informatieavond start dit jaar om 19.30 uur in de klas van uw zoon of dochter. De
leerkrachten vertellen u alles over de leerstof die dit schooljaar aan bod komen in de groep.
Wij merken dat betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind een positief effect heeft op de
ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat wij u van harte uitnodigen voor deze avond.
Noteert u deze avond in uw agenda? Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan doorgeven aan de
groepsleerkracht van uw kind?

WINTERKINDERKLEDINGBEURS KIDS4KIDS 24 SEPTEMBER
Kids4Kids begint weer aan de voorbereidingen voor de winterkledingbeurs. U kunt natuurlijk
ook uw voorbereidingen treffen en deze datum vast in uw agenda noteren. Vrijdag 23 september
kan de kleding worden ingeleverd na aanvraag van een verkoopnummer. Verkoopnummers
kunnen vanaf begin september via de mail: info@kids4kids.eu worden aangevraagd. Wilt u
informatie per email ontvangen dan kunt u uw email doorgeven via bovenstaand mailadres. U
wordt dan op de emaillijst geplaatst en ontvangt u voorafgaande aan de beurs de nieuwsbrief met
de belangrijkste informatie.

GYMROOSTER
Er wordt dit jaar op maandag, woensdag en vrijdag gegymd. De groepen 3 t/m 7 gymmen op
maandag en vrijdag. De groepen 7/8 en 8 gymmen op maandag en woensdag.
In verband met de hoge temperatuur in de zaal mogen de kinderen niet in een lange broek
gymmen, maar in korte broek, turnpakje of i.d. Ook dient de bovenkleding goede gymkleding te
zijn. En…de kinderen moeten i.v.m. de hygiëne (wratten etc.) én de veiligheid (op elkaars tenen
trappen…) gymschoenen aan.

HELP!!
We zijn op zoek naar een ruimte om leerlingmeubilair op te slaan. Nu staan er veel tafels en
stoelen bij de fam. Leliveld, maar zij hebben de ruimte zelf nodig. Is er iemand die een plek over
heeft om tafels en stoelen die we (nog) niet gebruiken op te slaan? We horen het graag.

NIET FIETSEN EN NIET ROKEN OP HET SPEELPLEIN
Gelukkig zien we het steeds minder gebeuren: kinderen en ouders die fietsen op het plein of
rokende ouders. Vanwege de veiligheid melden we het toch nog even………. Het is voor alle
leerlingen, ouders en leerkrachten verboden om te fietsen op het schoolplein. Tevens doen
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we weer een verzoek om niet te roken op de speelplaats. Daarnaast het vriendelijke, doch
dringende verzoek om uw hond op het plein aan de lijn te houden.

WOENSDAG FRUITDAG
Mede n.a.v. de verschillende schoolprojecten van de afgelopen schooljaren is de woensdag
uitgeroepen tot fruitdag. Het verzoek is dan ook om uw zoon/dochter op de woensdag fruit mee
te geven als pauzehapje. Uiteraard hopen we dat de kinderen op de andere dagen ook fruit
meenemen!

VERLOFAANVRAGEN
Vanuit de leerplichtambtenaar hebben wij begin dit jaar weer de richtlijnen voor het verlenen van
verlof ontvangen.
Verlof mag alleen verleend worden bij bijzondere gelegenheden en bij dringende zaken. Wij
moeten ons daarbij houden aan de wettelijke regels. Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht te
melden bij de leerplichtambtenaar.

SCHOOLGIDS 2016-2017
De nieuwe schoolgids van 2016-2017 is te vinden op onze website. Informatie over de school en
belangrijke afspraken en regels staan in de schoolgids vermeld. U kunt de digitale versie van de
schoolgids downloaden via onze website: www.lucasbatau.nl. Ook is veel informatie te vinden
op de jaarkalender.

OVERBLIJVEN + BETALING OVERBLIJVEN
Zoals u weet is er een overblijfregeling op school. Door middel van het kopen van een
strippenkaart en het melden bij de leerkracht kunnen kinderen overblijven. Hieronder vindt u een
overzicht van de prijzen. Uiteraard blijven oude strippenkaarten geldig.
In het nieuwe schooljaar kunt u de strippenkaarten op twee manieren aanschaffen:
1 Contant op school op de maandag en donderdag tussen 08.30 en 09.00 uur in de
directiekamer.
2 Door overmaking op postbankrekening NL66INGB0001531335 t.n.v. Overblijven
Lucas Batau. (Wilt u duidelijk de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden?
Strippenkaarten
5 strippenkaart
10 strippenkaart
20 strippenkaart
50 strippenkaart
100 strippenkaart

Prijzen:
€ 10,€ 20,€ 40,€ 95,- (korting € 5,-)
€ 190,- (korting € 10,-)

Onze voorkeur gaat uit naar het giraal overmaken. Wij schrijven na ontvangst van het
giroafschrift de nieuwe kaart uit. Iedere leerling heeft zijn eigen strippenkaart.
Heeft u een achterstand in de betaling vragen wij u deze zo spoedig mogelijk te voldoen.
Daarnaast willen wij u eraan herinneren dat we de afspraak hebben dat er tijdens het overblijven
geen snoep mag worden gegeten.
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We zijn nog op zoek naar overblijfouders! Hebt u tijd en zin om het overblijfteam te
ondersteunen? Geef u dan nu op bij Monique Leliveld of Karin van Bemmel.

BELANGRIJKE DATA
24 augustus
06 en 08 september
15 september
16 september
19 september
24 september

Hoofdluiscontrole

Kennismakingsavonden
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Onderbouwvrije dag groep 1-4
Informatieavond
Kledingbeurs
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