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FEBRUARI 2017
PERSONELE INFORMATIE
Zoals u misschien al heeft gemerkt, is de politie actief aan het controleren op fietsverlichting en de
verkeersveiligheid bij het zebrapad. De verwachting is dat dit regelmatig terugkomt. Verder willen wij
u verzoeken om in de parkeervakken te parkeren en niet midden op de weg. Helaas horen wij steeds
vaker dat auto’s geblokkeerd worden door andere auto’s waarvan de bestuurder niet in de auto zit.

MAANDAG 6 FEBRUARI GAAT GROEP 6 NAAR DE KOM
Maandag 6 februari gaat groep 6 ‘s middags naar een voorstelling in De Kom. Het Filiaal
theatermakers geeft daar een magische voorstelling voor iedereen die een geheim bewaren
kan………….

JUFFENFEEST 8 FEBRUARI VOOR GROEP 1 EN 2
Woensdagmorgen 8 februari vieren de juffen van groep 1 en 2 hun verjaardag! Het thema is
dit jaar sprookjes. De kinderen mogen deze ochtend verkleed naar school komen. Zoals jullie
in de uitnodiging hebben kunnen lezen, hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te
nemen.

VRIJDAG 10 FEBRUARI GAAN GROEP 7 EN 8 NAAR DE
BIBLIOTHEEK
Groep 7, 7/8 en 8 gaan vrijdag 10 februari naar de bibliotheek. Ze ontmoeten daar de
schrijfster (Annejoke Smids) van het boek Piratenbloed, dat in de klassen is voorgelezen.
Groep 7/8 en groep 8 zijn niet om 12.00 uur terug op school. Ze eten gezamenlijk in de
klas. (Geeft u een lunchpakket mee?)

STUDIEDAG TEAM 13 EN 14 FEBRUARI
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari hebben we met het team studiedagen. Alle
leerlingen zijn op deze dagen vrij. De leerkrachten starten dan met Kanjertraining. We houden
u hiervan op de hoogte. (Donderdag 9 maart om 19.30 uur is er een ouder informatieavond
over de Kanjertraining.)

CARNAVAL VRIJDAG 24 FEBRUARI
Vrijdagmiddag 24 februari vieren we carnaval. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 mogen
deze middag verkleed op school komen. Ook dit jaar hebben we weer LucaStarS op het
programma staan. LucaStarS ziet er wel iets anders uit dan voorgaande jaren. Iedereen die
een talent heeft mag meedoen aan LucaStarS. Het gaat dus niet alleen om zingen en
playbacken. Op deze manier kunnen kinderen die een muziekinstrument bespelen, kunnen
goochelen, dansen, e.d. ook meedoen. In de groepen 3 t/m 8 vinden op donderdag 16 februari
voorronden plaats. De winnaars hiervan strijden op vrijdagmiddag 24 februari om de zo fel
begeerde beker. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan bij de optredens kijken. Net als
vorig jaar zal er een prijsje zijn voor de leerling met de leukste outfit. We willen u vriendelijk
verzoeken om geen pistolen/messen of hele enge maskers aan uw kind mee te geven.

KROKUSVAKANTIE
De krokusvakantie start dit jaar op vrijdag 24 februari om 15.00 uur. Op maandag 6 maart
start de school weer om 08.30 uur.

OPROEP VERSTERKING HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 8 maart is er weer hoofdluiscontrole. We hebben een enthousiast stel ouders
die zich hiervoor hebben opgegeven. Maar we zijn dringend op zoek naar ouders die dit team
willen versterken. Heeft u hier interesse in, geef dit dat door aan de directie of aan Karen
Zweers (hoofdluiscoördinator).

OPROEP AUTOBAANMATTEN VOOR GROEP 1 EN 2
Heeft u thuis nog autobaanmatten liggen die u niet meer gebruikt? Zouden wij deze als school
mogen hebben? U doet de kinderen van groep 1 en 2 hier een groot plezier mee. Alvast
bedankt.

BELANGRIJKE DATA
6 februari
8 februari
10 februari
13 en 14 februari
24 februari
25 februari t/m 5 maart
6 maart
8 maart
9 maart

Groep 6 naar De Kom
juffendag groepen 1 en 2
Groep 7, 7-8 en 8 gaan naar de bieb.
Studiedagen team. Alle leerlingen zijn vrij.
Middag: Carnaval groepen 1 t/m 8
Krokusvakantie
08.30 uur start school
Hoofdluiscontrole
19.30 uur Informatieavond Kanjertraining

OUDERBIJDRAGE

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij treft u een Machtiging Incasso voor de ouderbijdrage aan van de R.K. basisschool
Lucas Batau.
De ouderbijdrage wordt tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld. Voor
2016 /2017 is dit bedrag vastgesteld op € 50,- per kind. Voor leerlingen die na 1 januari 2017
voor het eerst naar school gaan, is dit de helft (dus € 25,00).
De ouderbijdrage zal jaarlijks bekendgemaakt worden in de schoolgids van de school.
Indien u een machtiging afgeeft, zal de hoogte van de bijdrage, zolang uw kind(eren) op de
R.K. basisschool Lucas Batau zit(ten), jaarlijks automatisch worden geïncasseerd. Voor een
eerste kind in september, voor een tweede kind begin januari en voor een derde kind in april.
Voor leerlingen van groep 8 geldt deze machtiging tevens als éénmalige machtiging voor de
kampbijdrage. Deze bijdrage bedraagt dit jaar € 65,- per kind en zal in maart/april worden
geïncasseerd.
Wij hebben gekozen voor automatische incasso’s, omdat dit de administratieve verwerking
voor u en voor ons vergemakkelijkt en tevens goedkoper is. Indien u geen gebruik wilt
maken van deze mogelijkheid, wordt u verzocht om het bedrag op genoemde data over te
maken op gironummer NL98INGB0004076912 t.n.v. Oudervereniging Lucas.
Uw bijdrage is bestemd voor activiteiten, die niet primair op het onderwijs van uw kind(eren)
zijn gericht.
De oudervereniging verzorgt, in overleg met het team, allerlei feesten zoals Sinterklaas,
Kerst, carnaval, het jaarfeest van de kleuters enz. Het jaarlijkse schoolreisje en de
kampdagen worden mede door de oudervereniging georganiseerd en gefinancierd.
U begrijpt dat wij deze activiteiten voor de kinderen alleen kunnen organiseren, indien wij ook
over uw bijdrage kunnen beschikken.
Wij vragen u daarom het formulier volledig ingevuld en ondertekend aan de leerkracht van
uw kind af te geven.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op werkdagen na 19.00 uur contact opnemen met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Michael Kakisina
Penningmeester oudervereniging R.K.basisschool Lucas Batau

MACHTIGING INCASSO
Ondergetekende verleent tot wederopzegging of zolang mijn zoon/dochter op
R.K.basisschool Lucas Batau zit, machtiging aan:
Oudervereniging R.K. Basisschool Lucas Batau
Heemraadsweide 11

3437 CA Nieuwegein
Bankrekening: NL98INGB0004076912
Om de ouderbijdrage jaarlijks van zijn/haar (post)bankrekening af te schrijven en als uw kind
in groep 8 zit, tevens éénmalig de verplichte aparte bijdrage voor het schoolkamp.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien zij/hij niet akkoord is met de afschrijving,
zij/hij binnen 30 dagen haar/zijn eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag
terug te boeken.
(Post)bankrekening:__________________________________Datum:_____-_____-_____
Adres:

________________________________________________________

Postcode/Woonplaats:______________________________________________________
Voorletters en Naam: ____________________________________________________
Naam zoon/dochter:

Handtekening:

