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PERSONELE INFORMATIE
Marieke Hagenaars heeft afgelopen maandag een rugoperatie ondergaan. Deze is goed
verlopen. Ze is nu aan het herstellen en daar wensen wij haar veel sterkte bij.

KANJER INFORMATIEAVOND DONDERDAG 9 MAART
13 en 14 februari hebben wij als team onze eerste kanjertraining gehad. Het waren twee
enorm leerzame en leuke dagen. We hebben mogen proeven aan verschillende oefeningen
waarin vertrouwen centraal staat. Donderdag 9 maart om 19.30 uur is er een
informatieavond speciaal voor ouders. U krijgt deze avond allerlei informatie over de
kanjertraining en er worden verschillende oefeningen toegelicht. Deze avond wordt verzorgd
door een trainer vanuit Kanjertraining. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om hierbij
aanwezig te zijn.

OUDERAVONDEN 21 EN 23 MAART VOOR GROEP 1 T/M 7
Op dinsdag 21 en donderdag 23 maart zijn de ouderavonden voor de groepen 1 t/m 7.
U ontvangt hiervoor een aparte brief met uitnodiging. Alle leerlingen krijgen op woensdag 15
maart hun rapport mee. Wilt u het rapport meenemen op de rapportavond?

MEDEDELINGEN VANUIT DE MR
In de laatste MR-vergadering hebben wij teruggekeken op de studiedag
ouderbetrokkenheid. Daarnaast hebben wij het MR-reglement en het protocol
Beeldbegeleiding Leerkrachten besproken en vastgesteld. Tenslotte is de taakverdeling
rondom het aanpassen van de schoolgids besproken.

STUDENTEN PABO
In een aantal groepen zijn studenten van de PABO gestart met hun stages. De studenten lopen
één of meerdere dagen stage bij ons op school. Zij zullen ook een aantal lessen in de groepen
verzorgen. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten.

ACTIVITEITEN NATUURKWARTIER
In de voorjaarsvakantie zijn er weer verschillende activiteiten waar kinderen aan mee kunnen
doen. Bij dit maandbulletin sluiten we een poster bij, waar deze activiteiten op staan. Voor
meer informatie zie www.natuurkwartier.nl/activiteiten of bel 030-6071822.

BEZOEK PENITENTIAIRE INRICHTING NIEUWEGEIN
De groepen 7/8 en 8 brengen binnenkort een bezoek aan de gevangenis. In de penitentiaire
inrichting Nieuwegein worden de kinderen rondgeleid en krijgen ze presentaties van mensen
die daar werken, maar ook die daar wonen. Groep 8 gaat op vrijdag 17 maart en groep 7/8
op vrijdag 7 april. We zoeken nog ouders die willen brengen en/of halen.

OUDERBIJDRAGE - KAMP
Indien u nog geen bijdrage voor de oudervereniging heeft overgemaakt, vraagt de
penningmeester van de oudervereniging u dit zo spoedig mogelijk te doen. Met de
opbrengsten van de ouderbijdrage worden diverse belangrijke activiteiten bekostigd zoals het
schoolreisje, feesten als Sinterklaas en kerst, het kleuterfeest, etc. U kunt de bijdrage van 50
euro overmaken op gironummer NL98INGB0004076912 t.n.v. Oudervereniging Lucas Batau
o.v.v. de naam van uw kind en de groep. U kunt uiteraard ook via een automatische incasso
(formulier op te halen bij de directie of van de site) de betaling in werking stellen.
Komende maand zal ook de betaling van het kamp geïnd worden voor de groep 8 leerlingen.
Voor de ouders, die via een automatische incasso de ouderbijdrage betalen, gaat dit dus
automatisch. Als u geen incasso heeft, wilt u dan per leerling € 65,00 overmaken op
bovenstaand gironummer o.v.v. kamp groep 8 en de naam van uw zoon/dochter. De
kampbijdrage is een verplichte bijdrage.

FRANK BEWEEGT
Sinds dit schooljaar heeft Frank van Dijk, praktijk bij ons op school. Hij is werkzaam op de
woensdagen. Om zich nader tot u voor te stellen heeft hij een kennismakingsbrief geschreven.
Deze sturen we als bijlage mee met dit maandbulletin.

KIDS4KIDS KLEDINGBEURS ZATERDAG 1 APRIL
Hoewel het aan het weer nog nauwelijks te merken is, komt onze halfjaarlijkse voorjaars/zomerkledingbeurs al weer in zicht. Het woord “zomer” in deze benaming is echter nog ver
te zoeken. Daarom gaan we onze seizoensnaam aanpassen naar “Voorjaarsbeurs” ipv
“Zomerbeurs”.
Binnenkort zal de nieuwsbrief weer gemaild worden naar alle klanten die in ons
klantenbestand opgenomen zijn. Wil je de nieuwsbrief ontvangen maar hebben wij je
gegevens niet, stuur dan een mailtje naar Chantal via info@kids4kids.eu. Pas na het
verzenden van de nieuwsbrief kunnen er verkoopnummers worden aangevraagd, eveneens bij
genoemd e-mailadres. Ook is het leuk om onze facebookpagina Kids4Kids Kledingbeurs te
liken. Daar worden in de periode van de beurs bijzonderheden geplaatst, maar ook foto’s etc.
Tevens vermelden wij daar als de nieuwsbrief is verzonden en de verkoopnummers zijn
gemaild.

Omdat ook Kids4Kids te maken heeft met verloop binnen het team, kunnen wij met ingang
van heden ons team weer uitbreiden met nieuwe medewerkers. Dit brengt uiteraard het nodige
voordeel met zich mee. De werktijden zijn in overleg.
Dus, ben je bereid je handen uit de mouwen te steken, kunnen wij elke beurs op je rekenen
(oké, uitzonderingen daargelaten), ben je sociaal en wil je ons gezellige team komen
versterken, stuur dan een mailtje met je gegevens naar Kids4Kids met een foto van jezelf en je
motivatie. Wij zien je bericht graag tegemoet. Herken je jezelf niet in dit profiel, maar herken
je hier iemand anders in, geef dan gerust de tip door.
Wij hopen eenieder te zien als koper en/of verkoper op onze Voorjaarsbeurs op 1 april a.s.
De deur gaat rond 8.00 uur open voor lekkere koffie/thee. De beurs is geopend van 8.3012.00.
10% van zowel koper als verkoper komt ten goede aan de Lucasschool. Van deze gelden
kunnen zij weer leuke en vaak ook leerzame dingen aanschaffen.

BELANGRIJKE DATA
25 februari t/ m 5 maart
8 maart
9 maart
15 maart
17 maart
21 en 23 maart
1 april
7 april
12 april
14 april
17 april
21 april

Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Informatieavond Kanjertraining
Rapporten mee
Groep 8 bezoekt de gevangenis
Ouderavonden groep 1 t/m 7
Kids4kids kledingbeurs
Groep 7/8 bezoekt de gevangenis
Praktisch verkeersexamen groep 7
Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij
Koningsspelen

