LUCAS BULLETIN
Email: basisschool@lucasbatau.nl website: www.lucasbatau.nl

MEI 2017
KONINGSSPELEN VRIJDAG 21 APRIL
We hebben genoten van een geweldige en sportieve ochtend. De Koningsspelen waren mede
dankzij alle hulptroepen een groot succes. We willen iedereen bedanken, die heeft
bijgedragen aan deze leuke dag. We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag
maandag 8 mei om 8.30 uur weer op school.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Alle kinderen uit de groepen 7 zijn glansrijk geslaagd voor hun theorie verkeersexamen. Ook
heeft iedereen het praktisch verkeersexamen gehaald. Van harte gefeliciteerd allemaal! We
bedanken graag alle ouders die hieraan meegeholpen hebben.

MEDEDELINGEN VANUIT DE MR
Op woensdag 19 april is er weer vergaderd door de MR.
Tijdens deze vergadering is er aandacht besteed aan het gedragsprotocol van Lucas Batau.
Ook is er gekeken naar de begroting 2017 van zowel de Christoffelschool als Lucas Batau.
De MR is akkoord gegaan met de begroting voor beide scholen. Tenslotte kunnen wij
vermelden dat de vacature oudergeleding Christoffel is ingevuld.
Wij kunnen nu als MR weer compleet functioneren. Op maandag 29 mei hebben wij onze
laatste MR-vergadering voor dit schooljaar.

BEZOEK AAN STADHUIS DOOR GROEP 6, WOENSDAG 10 MEI
Onlangs hebben wij o.l.v. Charlotte van der Horst prachtige petflesbloemen gemaakt. De
bloemen vormen straks een onderdeel van een openbaar kunstwerk en wordt door ruim 180
leerlingen uit groep 6 gemaakt.
Wij worden woensdag 10 mei om 9.45 uur in het stadhuis verwacht. De officiële opening
duurt tot ong. 10.30 uur.
Natuurlijk hebben wij uw hulp bij het vervoer nodig! U kunt zich, via uw kind, opgeven bij
Marianne Paulussen.

TECHNIEKMIDDAG IN GROEP 3, VRIJDAG 12 MEI
Op vrijdagmiddag 12 mei is er een techniekmiddag in groep 3. We vragen hiervoor
hulpouders. We gaan deze middag werken met opdrachten uit de Techniektorens. Mocht u het
leuk vinden om een onderdeel te begeleiden dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht.
Alvast bedankt voor uw hulp.

EEN MUZIKANT OP BEZOEK IN GR. 3 EN 4 DONDERDAG 18 MEI
Op donderdag 18 mei krijgen de groepen 3 en 4 bezoek van een muzikant van De Kom. De
kinderen zullen muziekles krijgen met als thema;"mijn weg naar school.' Er zal gekeken
worden hoe de kinderen naar school lopen en welke soort weggetjes ze daarbij tegenkomen. Welke
muziek past er bij welke weg?

SCHOOLFOTOGRAAF MAANDAG 29 MEI
Op maandag 29 mei komt de schoolfotograaf op school. We maken individuele foto’s,
groepsfoto’s en broer-/zusfoto’s. Dit jaar is er ook de mogelijkheid om broertjes en zusjes die
(nog) niet bij ons op school zitten samen met hun broer of zus te fotograferen. Dit kan tussen
8.00 uur- 8.30 uur in het speellokaal van de kleuters. U kunt hiervoor intekenen op de
hiervoor bestemde lijsten. Deze komen na de meivakantie op de deur van het speellokaal te
hangen. Als bijlage vindt u een brief van de fotograaf waarin u verdere informatie vindt.

ENTREETOETS GROEP 7
Groep 7 doet dit jaar weer mee aan de CITO Entreetoets. Deze is op maandag 22 mei, dinsdag
23 mei, dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei. We verzoeken u om deze dagen geen afspraken
bij de dokter, orthodontist e.d. te plannen. We wensen de leerlingen van groep 7 alvast veel
succes!

OPROEP VERSTERKING HOOFDLUISCONTROLE
Iedere woensdag  na een vakantie is er hoofdluiscontrole. We hebben een enthousiast stel
ouders die zich hiervoor heeft opgegeven. Een aantal van deze ouders neemt eind van dit
schooljaar afscheid van Lucas Batau en daarmee ook van de hoofdluisbrigade. Daarom zijn
we op zoek naar ouders die dit team willen versterken. Heeft u hier interesse in, geef dit dan
door aan de directie of aan Karen Zweers, de hoofdluiscoördinator (moeder van Isa
Bimmerman groep 6).

UITSLAG VERKEERSONDERZOEK GEMEENTE
We hebben het eindrapport van de gemeente binnen, hierin staan de uitslagen van de
verkeersenquête. Ook worden de meest genoemde suggesties om de verkeersveiligheid te
verbeteren, vanuit ouders beschreven. Hieronder ziet u welke suggesties dit zijn;
● Om te zorgen dat automobilisten stoppen voor het zebrapad, het zebrapad duidelijker
aangeven door middel van een bord, verlichting of een drempel voor het zebrapad.
● Klaar-overs of handhavers bij zebrapaden en stoplichten.
● Meer 30km-zones rondom de scholen, 30km-zone Batauweg uitbreiden.
● Meer drempels en stoplichten om zo de automobilisten te dwingen niet te hard te
rijden.
● Parkeerbeleid rond scholen aanpakken. Vaak auto’s staan op de stoep geparkeerd.
Voor het volledige rapport verwijzen wij u graag naar onze website. Onder het kopje
informatie kunt u het rapport vinden.

BELANGRIJKE DATA
22 april t/m 7 mei
10 mei
12 mei
18 mei
19 mei
22, 23, 30 en 31 mei
29 mei
25 mei
26 mei

Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Techniekmiddag groep 3
Muzikant op bezoek in groep 3 en 4
Studiedag team alle leerlingen vrij
Cito Entree groep 7
Schoolfotograaf
Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

