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KERST 2016
Kerst 2016 begon op donderdag 8 december met een prachtig versierde school.
Donderdag 22 december was de kerstviering op school. Dit jaar hadden we een lichtjestocht
door de wijk. Op verschillende plekken in de wijk stonden ouders, leerkrachten en leerlingen
klaar om iets moois te laten zien of te horen. Er waren gedichten, liedjes, een quiz,
kerststallen en een mooi versierde tuin. De ouders en kinderen die langsliepen hebben hier
volop van kunnen genieten. Na de lichtjestocht was er in alle groepen een kerstdiner. Onder
het genot van warme chocolademelk en glühwein hebben veel ouders tijdens de borrel op het
plein nog even bijgepraat. Wij willen alle ouders die hebben geholpen bij het kerstfeest enorm
bedanken.

PERSONELE MEDEDELINGEN
Marieke Hagenaars zou maandag 19 december opnieuw geopereerd worden aan haar rug.
Door complicaties aan haar galblaas is dit niet doorgegaan. Er gaat nu bekeken worden
wanneer de operatie plaats kan gaan vinden. We wensen haar veel sterkte en duimen voor een
snelle operatiedatum en een goed herstel.

OUDERBETROKKENHEIDSDAG 9 DECEMBER
Vrijdag 9 december hebben we op Lucas Batau een ouderbetrokkenheidsdag gehad. Op deze
dag zijn ouders en het team samen in gesprek gegaan en is er nagedacht over hoe we Lucas
Batau verder kunnen laten ontwikkelen en groeien. Uit deze dag is een regiegroep naar voren
gekomen, bestaande uit ouders en teamleden, die de komende tijd aan de slag gaan met alle
ideeën en suggesties. Na de kerstvakantie krijgen de ouders die zich hebben opgegeven voor
de regiegroep een uitnodiging om verder in gesprek te gaan. Op de site staan foto’s van deze
leuke en inspirerende dag. Graag nodigen wij u uit om daar een kijkje op te nemen. We
willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn of haar tijd en enthousiasme.
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ADVIESGESPREKKEN EN SCHOOLBEZOEKEN VOORTGEZET
ONDERWIJS
Maandag 16 januari en dinsdag 17 januari vinden de adviesgesprekken plaats. De ouders
van de leerlingen krijgen na de kerstvakantie een e-mail met daarin een uitnodiging voor deze
gesprekken. Groep 8 gaat ook dit jaar weer op schoolbezoek bij het voortgezet onderwijs. De
leerlingen zijn al bij het Anna van Rijn College geweest. Op dinsdag 17 januari gaan ze naar
het Cals College IJsselstein en vrijdag 20 januari gaan ze naar het Cals College Nieuwegein.

BEZOEK BIBLIOTHEEK GROEP 3 25 JANUARI
Op woensdag 25 januari gaat groep 3 naar de bibliotheek. Kinderen die al een pasje hebben,
vragen we om deze mee te nemen. De kinderen die nog geen pasje hebben, kunnen er gratis
één aanvragen. We vragen ouders om met ons mee te gaan. Er komt een briefje op de deur te
hangen.

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING TRINAMIEK
Enige tijd geleden heeft u als ouder een tevredenheidsonderzoek vanuit onze stichting
Trinamiek ontvangen. De resultaten daarvan zijn door Trinamiek verzameld en worden in het
directieberaad besproken. Wij als school hebben de uitkomst van het onderzoek ook
besproken in het team en willen dit graag met u delen. Er waren 5 categorieën waar u als
ouder door middel van een 4 puntstelling uw mening over kon geven. Hieruit zijn de volgende
resultaten naar voren gekomen: Leerlingenondersteuning gem. 3.4, Leefklimaat op school
gem. 3.2, Schoolcultuur gem. 3.3, Dialoog met ouders gem. 3.0 en Visie op samenwerking
gem. 3.2. Ook is er een aantal opmerkingen/suggesties binnengekomen waar we als school
veel aan hebben. Veel van de suggesties en opmerkingen zijn op de ouderbetrokkenheidsdag
van 9 december ook naar voren gekomen. Deze worden dan ook opgepakt door de regiegroep.
U hoort hier zo snel mogelijk meer over. Graag willen wij u bedanken voor het invullen van
het onderzoek. Mocht u behoefte hebben om e.e.a. persoonlijk toe te lichten, dan nodigen wij
u van harte uit om hier met ons over in gesprek te gaan.

EINDMETING VEILIGE LOOP- EN FIETSROUTES
Enige tijd geleden is er door de gemeente een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid
om en rond de scholen. U heeft daarvoor een vragenlijst ontvangen waarin u kon aangeven
wat uw mening over de verkeersveiligheid is. Hiervan is een rapport gemaakt dat in begin
2017 besproken gaat worden met de directeuren en verkeersouders van de drie scholen. Wat
er in ieder geval uit naar voren komt is dat veel ouders de verkeersveiligheid zorgelijk vinden.
De nieuwe loop- en fietsroutes hebben wel iets geholpen maar dit is niet genoeg. Er zijn veel
opmerkingen/klachten over automobilisten die te hard rijden of niet stoppen bij het zebrapad.
Het parkeren blijft ook een punt van zorg. Er zijn veel suggesties vanuit de ouders gekomen
om de loop- en fietsroutes nog veiliger te maken. Daar gaan we in het nieuwe jaar over in
gesprek en daar ontvangt u zo snel mogelijk een terugkoppeling van.

NIEUWS VANUIT DE MR
Op 1 december heeft de MR weer vergaderd. Michelle Troost (moeder van Lotte, Bram en
Jasmijn) komt, namens de ouders, onze MR versterken. Tijdens deze vergadering hebben wij,
ter voorbereiding op de studiedag ouderbetrokkenheid, vooral gesproken over
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Daarnaast hebben wij gesproken over de formatie
n.a.v. de teldatum leerlingen van 1 oktober. Op 19 januari komen wij weer bij elkaar.
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LEVENDE KERSTSTAL IN HET NATUURKWARTIER
In het Natuurkwartier kan iedereen op 24 december van 17.30 uur tot 20.00 uur weer
genieten van de levende kerststal op de kinderboerderij en kerstliederen in het museum
Warsenhoeck.
Om helemaal in kerstsfeer te komen, kunnen bezoekers midden in het kerstverhaal stappen.
Van verre is de ster te zien die de weg wijst naar de stal op kinderboerderij IJsselstee in het
Natuurkwartier. Buiten houden de herdertjes de wacht bij de kudde. In de stal zitten Jozef en
Maria in het stro met hun pasgeboren kindje, onder toeziend oog van de aanwezige dieren in
de stal.
Kinderen kunnen iets moois knutselen voor in de boom in Museum Warsenhoeck. Om warm
te blijven is er voor bezoekers warme chocolademelk met slagroom, glühwein, koffie of thee
en wat lekkers.
Het Kerstfeest in het Natuurkwartier is aan Geinoord 12 in Nieuwegein en gratis toegankelijk.

AANMELDINGEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
We zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018. Om in een
vroeg stadium zicht te krijgen op het aantal leerlingen willen wij u verzoeken om evt.
broertjes/ zusjes die komend jaar 3 jaar worden, aan te melden. En misschien kent u ouders
die hun zoon/dochter ook bij ons willen aanmelden. In dat geval kunt u hen vragen een
afspraak met de directie te maken, zodat zij de school kunnen komen bekijken.

VERLOFAANVRAGEN
Regelmatig krijgen wij van ouders een verzoek over het aanvragen van extra vrije dagen. Wij zijn als
school verplicht om ons hierbij aan de regels van de leerplicht te houden. In het overzicht in de bijlage
kunt u kijken welke regels hiervoor worden gehanteerd. Ook wij zullen ons hieraan moeten houden.

BELANGRIJKE DAGEN
wo. 11 januari
ma. 16 en di. 17 januari
di. 17 januari
vrij. 20 januari
wo. 25 januari
wo. 8 februari
ma. 13 en di. 14 februari
vrij. 24 februari
27 februari t/m 3 maart
6 maart

Hoofdluiscontrole
Adviesgesprekken groep 8
Bezoek Cals IJsselstein groep 8
Bezoek Cals Nieuwegein groep 8
Groep 3 naar de bibliotheek
Juffenfeest groep 1 en 2
Studiedagen team (kanjertraining). Alle leerlingen zijn vrij.
Carnaval groep 1 t/m 8 van 13.00 tot 15.00 uur
Krokusvakantie
08.30 uur start school
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