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Bij dezen willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om alle leerlingen een groot
compliment te geven voor de rust in onze school. Er wordt rustig gewerkt in de klassen, maar
ook op de gangen. In de bovenbouwhal is veel minder onrust bij de kapstokken. Het zijn niet
alleen de meesters en juffen van Lucas Batau die dit zien, maar ook de mensen die van buiten
de school komen. We hebben hier al veel complimenten over gehad van nieuwe ouders die op
school een rondleiding krijgen, maar ook van mensen die vaak op andere scholen komen,
zoals de sportfunctionaris vanuit de gemeente. Kortom we zijn trots op jullie!

ALGMENE LEDENVERGADERING OV DONDERDAG 6 OKTOBER
Donderdag 6 oktober om 20.00 uur vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
oudervereniging plaats. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
Het jaarverslag, het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van de algemene
ledenvergadering zijn op school verkrijgbaar bij de directie.

KINDERBOEKENWEEK EN SCHOOLPROJECT VANAF 6 OKTOBER
Op donderdag 6 oktober zal de Kinderboekenweek weer van start gaan en het thema luidt dit
jaar ‘Oma’s en opa’s voor altijd jong!’. We maken van de Kinderboekenweek ons
schoolproject. De komende 1,5 week staat de school in het teken van ‘de school van vroeger’.
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en de kinderen zullen druk bezig zijn met
boeken, lezen en geschiedenis. Dit jaar hebben we ook een aantal speciale gasten op school.
Verschillende opa’s en oma’s komen in de groepen 1 t/m 3 voorlezen en vertellen in de
groepen 4 t/m 8 over vroeger. Dit jaar hebben we ook weer een boekenmarkt op het plein. We
hebben zelfs een schooldag in de stijl van vroeger! Het schoolproject wordt afgesloten met

een spetterend optreden waarvoor de opa’s en oma’s zijn uitgenodigd. Meer informatie over
het schoolproject en de verschillende activiteiten vindt u terug in de eerder verzonden email.
De Bruna heeft ook dit jaar weer een leuke actie. Wij doen daar als school graag aan mee.
Tijdens de Kinderboekenweek kunt u sparen voor gratis kinderboeken voor de
schoolbibliotheek. Wanneer u toevallig tijdens de actieperiode een kinderboek koopt, vragen
wij u de kassabonnen in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Aan het eind van de
actieperiode ontvangen wij van de Bruna 20% van het totaalbedrag in de vorm van
kinderboeken. Kassabonnen kunt u verzamelen van 3 oktober t/m 16 oktober.

SCHOOLREISJE
Op donderdag 15 september zijn we op schoolreisje geweest. Wat hebben we mooi weer
gehad!! De kleuters zijn dit jaar naar de speeltuin in Houten geweest en hebben een hele leuke
dag gehad. Leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben zich uitstekend vermaakt in de
dierentuin. Voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 was de bestemming dit jaar SECsurvival. Met tassen vol vieze kleding en veel enthousiaste verhalen kwamen ook zij weer
terug op school. Op onze website kunt u de foto’s zien die gemaakt zijn.
We willen alle hulpouders bedanken voor hun inzet om van deze dag een zeer geslaagd
schoolreisje te maken!

KIDS4KIDS KLEDINGBEURS
Zaterdag 24 september is er weer een kledingbeurs georganiseerd voor onze school. Een
groot aantal vrijwilligers heeft enorm hard gewerkt om van deze beurs weer een groot succes
te maken. We willen de vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet!

THE DAILY MILE
In de groepen 6 t/m 8 zijn we n.a.v. een Nieuwsbegriples begonnen met het lopen van de 'The
Daily Mile'. De leerlingen waren zo enthousiast over dit onderwerp dat ze de leerkrachten
gevraagd hebben om dit ook te gaan doen. Het doel van deze Daily Mile is om kinderen fitter
te krijgen, maar ook ter bevordering van de concentratie, stemming, gedrag en algehele
welzijn. En dat allemaal door dagelijks 15 minuten 'hard' te lopen.
Wij beperken ons in deze proefperiode tot drie keer in de week een ronde van ongeveer 5
minuten. We joggen in een rustig tempo langs het schoolplein en door het parkje bij school.
De kinderen weten: hartslag omhoog, maar zonder te zweten! Sportief en gezellig!

SPORTINSTUIF
U heeft het vast al gehoord van uw kind(eren) maar wij doen dit jaar weer mee met de
sportinstuif. Verschillende verenigingen komen langs om workshops te geven. Hierdoor
kunnen de leerlingen verschillende sporten uitproberen. Vaak gaat er aan het eind van de les
een flyer mee waarop informatie staat over de gegeven workshop. Deze periode maken we
kennis met; volleybal, badminton, tafeltennis, hardlopen en dans.

VERLOFAANVRAGEN
Wij krijgen als school veel te maken met verzuimaanvragen. Op onze website vindt u een
opsomming van de richtlijnen waar wij ons strikt aan moeten houden. Lees deze richtlijnen
goed door, dit om teleurstellingen te voorkomen.
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.

FOTO’S EN BEELDMATERIAAL
Regelmatig worden er door school foto’s en/of beeldmateriaal gemaakt bij verschillende
activiteiten zoals, het schoolproject, carnaval e.d. Deze plaatsen wij op de website van school
zodat u als ouder deze activiteiten toch een beetje meemaakt. Mocht u bezwaar hebben van
het plaatsen van foto’s en/of beeldmateriaal van uw kind(eren) dan kunt u dit aangeven bij de
directie.
Onze studenten moeten in het kader van hun opleiding soms ook foto’s en/of beeldmateriaal
maken van de door hun gegeven lessen. Hierover krijgt u altijd een brief /email waarin dit
aangegeven wordt.

MEDEDELING VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De eerste vergadering van de medezeggenschapsraad is maandag 12 september jl. geweest.
Het grootste gedeelte van deze vergadering bestond uit het bekijken van de financiële
stukken. We hebben de jaarafrekening van 2015-2016 besproken en de begroting van het
komende schooljaar bekeken. De medezeggenschapsraad heeft de begroting voor komend
school jaar goedgekeurd. We zijn op zoek naar een nieuw lid voor in de MR! U kunt uw
interesse kenbaar maken aan Ester ter Horst of Linda Robbers.

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE OV
Deze maand kunt u een automatische afschrijving verwachten van de ouderbijdrage voor het
eerste kind. Ouders/verzorgers die nog geen automatische incasso hebben afgegeven, zullen in
de gelegenheid worden gesteld om dit alsnog te doen. U kunt hiervoor een
machtigingsformulier ophalen bij de directie. Als u geen gebruik wilt maken van deze manier
van betalen, wordt u verzocht om zelf de ouderbijdrage over te maken op gironummer
NL98INGB0004076912 van Oudervereniging Lucas Batau o.v.v. naam van uw zoon/dochter
en in welke groep hij/zij zit.

STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen.
Voor gezinnen met minimale financiële middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning
in de kosten van schoolactiviteiten, benodigdheden in verband met school, sport(kleding),
fiets enz. Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein (zie bijlage) en de
website http://www.leergeld.nl/locaties/nieuwegein

HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie start op vrijdag 14 oktober om 15.00 uur. Maandag 24 oktober worden de
kinderen om 08.30 uur weer op school verwacht.

HOOFDLUISCONTROLE WOENSDAG 26 OKTOBER
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen geen gel en geen ingewikkelde vlechtwerken in het haar
hebben deze dag? We zoeken nog ouders die het hoofdluisteam willen ondersteunen. U kunt
uzelf opgeven bij de hoofdluiscoördinator Karen Zweers (moeder van Isa Bimmerman in
groep 6).

BEZOEK AAN DE KOM MAANDAG 7 NOVEMBER GROEP 3 EN 4
De groepen 3 en 4 gaan maandag 7 november naar De Kom. Ze gaan naar de voorstelling
‘Spoor’. Graag willen ze met de auto gaan en daar hebben ze uw hulp bij nodig. Bij de
klassendeur hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven hoeveel kinderen u kunt
vervoeren.

BELANGRIJKE DATA
05 oktober
06 oktober
06 oktober
07 oktober
10 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
14 oktober
24 oktober
26 oktober
07 november

Studiedag alle lln. vrij
Start schoolproject
Algemene ledenvergadering 20.00 uur
Spelletjesmiddag schoolproject
Opa’s en oma’s vertellen en lezen voor
Boekenmarkt
Schooldag in de stijl van vroeger
Afsluiting schoolproject met opa’s en oma’s
15.00 uur start herfstvakantie
8.30 uur start school
Hoofdluiscontrole
Groep 3 en 4 naar De Kom

