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Wij zijn als team ontzettend trots op het feit dat er zoveel rust in de school is. De kinderen
komen rustig binnen en gaan gelijk naar de klas. De ouders van de kinderen vanaf groep 5
nemen buiten afscheid van hun kinderen en komen alleen binnen als ze iets door moeten
geven aan de leerkracht. We zien dat hierdoor de leerlingen zelfstandiger worden en gelijk
aan het werk gaan in de klassen. Onze complimenten hiervoor!
Als de kinderen buitenspelen zouden wij willen vragen of u als ouder buiten de hekken wilt
wachten, totdat alle kinderen weer binnen zijn. Het is voor de leerkracht dan makkelijker om
het overzicht te houden. Alvast bedankt.

SCHOOLPROJECT
Op vrijdagmiddag 14 oktober hebben we met een spetterend optreden voor de opa’s en
oma’s een zeer geslaagd schoolproject afgesloten. Het was een project met veel verschillende
activiteiten. Zo hebben we veel gelezen, verschillende opa’s en oma’s hebben voorgelezen of
verteld over vroeger en hebben we een lesdag in oude stijl gehouden. Ook de boekenmarkt
was een groot succes! De lesdag in oude stijl was geweldig, al waren we wel allemaal blij dat
we niet iedere dag op die manier naar school hoeven gaan. Wat waren ze vroeger streng zeg!

LEESBEGELEIDING
Vanaf woensdag 26 oktober is Koos Wong weer bij ons op school aanwezig. Zij gaat iedere
woensdag met een aantal leerlingen aan de slag om de leesvorderingen van deze leerlingen te
vergroten. De ouders/verzorgers van de leerlingen die leesbegeleiding van haar krijgen zijn al
via de mail op de hoogte gebracht. We zijn erg blij dat ze ons op school komt ondersteunen.

KIDS4KIDS: SPEELGOEDBEURS ZATERDAG 29 OKTOBER
Op zaterdag 29 oktober was er weer een speelgoedbeurs. Het was een enorm succes. Er was
dit keer een record aantal bezoekers en de medewerkers van Kids4Kids kijken terug op een
geslaagde dag.

GROEP 3 EN 4 GAAN MAANDAG 7 NOVEMBER NAAR DE KOM
Maandag 7 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar een voorstelling in De Kom.
De voorstelling heet Spoor, het is een spannende roadmovie over trouw en vriendschap met in
de hoofdrol een hond!

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT DINSDAG 8 NOVEMBER
Op dinsdag 8 november doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. Als de kinderen om
08.30 uur op school komen, zullen we in de groepen ontbijten. Wilt u uw kind op deze dag
een bord, beker en bestek meegeven? Voor leerlingen in de groepen 1 t/m 4 is het handig als
dit voorzien is van hun naam.

MEDIAWIJSHEID GROEP 7 EN 8
In de periode van 18 t/m 25 november is het de week van de mediawijsheid. In deze periode is
er veel aandacht voor mediawijsheid. Dit begrip omvat alles wat te maken heeft met wat er
gebeurt op internet, hoe je je daar gedraagt en de dingen die je tegenkomt. Van websites tot
social media, informatie zoeken en vinden op internet, maar ook digitaal pesten.
Eén van de mediacoaches van de bibliotheek komt op school om een les te geven. Ook doen
groep 7 en 8 mee met het mediawijsheidspel.

INFORMATIEAVOND GROEP 8
Op dinsdagavond 15 november om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van
leerlingen van groep 8. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over het voortgezet
onderwijs. Graag willen we ouders van leerlingen in groep 8 hiervoor uitnodigen. U krijgt
hiervoor nog een aparte uitnodiging.

OUDERGESPREKKEN 22 EN 24 NOVEMBER GROEP 1 T/M 8
De oudergesprekken zijn gepland op 22 en 24 november. U ontvangt hiervoor begin
volgende week de uitnodiging. De rapporten gaan woensdag 16 november mee naar huis.

SINTERKLAAS EN PIETENOCHTEND
Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en is alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor 5 december. Ook wij zijn al weer druk bezig om een mooi feest te
organiseren.
Op woensdag 30 november is er voor de kinderen van groep 1-4 een pietenochtend.
Het sinterklaasfeest vieren we op maandagochtend 5 december. Alle leerlingen zijn ’s
middags vrij!

INFORMATIE VANUIT DE MR
Tijdens de tweede MR-vergadering hebben we voornamelijk gesproken over
ouderparticipatie. Ook de “ouderbetrokkenheidsdag” van 9 december, waar u van harte
welkom bent, is aan bod gekomen.
Op dit moment hebben wij vanuit Lucas Batau nog maar 1 ouder in de MR. Wij zouden graag
zien dat er nog een ouder bijkomt. Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u altijd contact
opnemen met Linda Robbers (leerkracht groep 5 LM) of Esther ter Horst (leerkracht groep 5
EA).

AANMELDINGEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
We zijn nog niet halverwege het huidige schooljaar, maar toch zijn we al bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018. Om in een vroeg stadium zicht te
krijgen op het aantal leerlingen, vooral in de groepen 1-2, staat onderstaand stukje uit de
schoolgids afgedrukt, met het verzoek om evt. broertjes/ zusjes die komend jaar 3 jaar
worden, aan te melden.
Kent u ouders die hun zoon/dochter ook bij ons aan willen melden, dan kunt u hen vragen een
afspraak met de directie te maken, zodat zij de school kunnen komen bekijken.
Broertjes en zusjes van al op school ingeschreven leerlingen worden bij voorrang geplaatst,
wanneer er geen beletselen van onderwijskundige of organisatorische aard zijn. In
tegenstelling tot de andere (nieuwe) leerlingen, dienen broertjes en zusjes daarom tussen hun
tweede en derde levensjaar aangemeld te worden. Aanmelding na hun derde verjaardag doet
de voorrang vervallen.”

SPORTCLINICS
In de maand november worden er weer sportclinics gegeven tijdens de gymlessen. Deze
sportclinics worden gegeven door verschillende deskundigen. Deze keer hebben we dans en
tafeltennis op het programma staan. Door deze clinics komen de leerlingen van groep 3 t/m 8
in aanraking met verschillende sporten.

BELANGRIJKE DATA
8 november
15 november
16 november
30 november
22 en 24 november
05 december

Nationaal Schoolontbijt: 08.30 uur
Informatieavond groep 8
Rapporten mee
Pietenochtend groep 1 t/m 4
Ouderavonden groep 1 t/m 8
Bezoek Sinterklaas.
’s Middags zijn alle leerlingen vrij!

