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PERSONELE INFORMATIE
Marieke Hagenaars is afgelopen maand wederom geopereerd aan haar rug. De operatie is
voorspoedig verlopen. Ze is nu aan het herstellen en doet iedereen de groetjes.
Afgelopen week is de brief met de verdeling van de groepen via de mail verstuurd. Vrijdag
16 juni ontvangt u van ons de brief met de namen van de leerkrachten en leerlingen per
groep.

STAKINGEN IN HET ONDERWIJS! LUCAS BATAU EEN UUR DICHT!
Zoals u misschien in het nieuws wel gehoord heeft, hebben veel scholen zich aangesloten bij
POinactie. POinactie strijdt voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Trinamiek en ook
Lucas Batau steunen POinactie. Wij laten dinsdag 27 juni onze stem horen door een uur later
te starten. Dit houdt in, dat we op 27 juni pas om 9.30 uur open gaan. We beseffen ons dat
dit voor veel ouders lastig kan zijn, echter hopen we hiermee een duidelijk signaal af te geven
aan de politiek! We hopen dan ook op uw begrip.

PLEINOPTREDEN EN ZOMERMARKT
Op vrijdag 30 juni hebben wij ons jaarlijkse pleinoptreden. Alle groepen verzorgen dan een
optreden waarmee we alle ouders, die ons het hele jaar door geholpen hebben willen
bedanken. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de optredens niet per klas, maar per
jaargroep te doen. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om bij het
optreden te komen kijken. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging, maar we willen u vast
vragen vrijdagmiddag 30 juni in uw agenda te reserveren.
Het reserveren van deze middag is nog om een andere reden erg belangrijk. Wij hebben
namelijk na de optredens een zomermarkt. Volgend schooljaar bestaat onze school al weer 40
jaar. We zullen dan een feestweek houden om dit te vieren. Om tijdens deze week extra uit te
kunnen pakken, willen we wat extra geld inzamelen tijdens onze zomermarkt. Op deze
zomerse markt kunt u met uw kind allemaal leuke dingen doen. Je kunt je laten schminken,
taart eten, grabbelen, er zal een fotokraam zijn, een loterij, een limonadekraam en nog veel
meer . Ook hebben we een echte juffen- en meesterveiling! Hierbij kun je bieden op een
activiteit, die jij samen met de juf of meester kunt doen. Wat dit precies zal zijn is natuurlijk

nog een verrassing.
Het pleinoptreden begint om 13.00 uur en de zomermarkt begint direct daarna om 14.15 uur.
Deze zal tot 16.00 uur duren.
Verdere informatie over deze middag volgt nog.
Wij hopen op jullie aanwezigheid!

NOODOPROEP OVERBLIJF
Komend schooljaar gaat een deel van het overblijfteam ons verlaten. Helaas houdt dit in dat
we niet genoeg mensen hebben om het overblijven op een verantwoorde en leuke manier
voort te zetten. Komende week gaan we in gesprek met twee mensen van buiten Lucas Batau,
om te zien of zij ons team willen versterken. Mochten zij dit willen, dan is de situatie nog niet
opgelost en hebben we nog meer mensen nodig.
Daarom zijn we alvast aan het rondkijken of we het overblijven kunnen uitbesteden aan een
professionele TSO. Dit zal echter wel inhouden, dat de overblijfkosten iets verhoogd worden.
Zodra we meer weten, hoort u van ons.

OUDERGESPREKKEN MAANDAG 26 JUNI GROEPEN 1 T/M 6
Maandag 26 juni zijn er oudergesprekken op verzoek voor de groepen 1 t/m 6. Het kan zijn
dat de leerkracht u vraagt om te komen, maar u kunt ook zelf aangeven dat u een gesprek
wenst. Heeft u behoefte aan een oudergesprek? Laat dit dan weten aan de groepsleerkracht. U
kunt hiervoor een mailtje sturen. Graag voor donderdag 22 juni. U ontvangt uiterlijk 23 juni
een reactie met daarin het tijdstip waarop u verwacht wordt.

ADVIESGESPREKKEN GROEP 7, 26 EN 27 JUNI
Maandag 26 en dinsdag 27 juni zijn er adviesgesprekken voor de groepen 7. De gesprekken
zijn na schooltijd en/of op maandagavond. U kunt uw voorkeur aangeven bij de leerkracht via
de mail. Uiterlijk vrijdag 23 juni ontvangt u het tijdstip waarop u verwacht wordt. Het is de
bedoeling dat de leerlingen bij het gesprek aanwezig zijn. Ook de groep 8 leerkracht(en)
schuiven hierbij aan. U ontvangt donderdag 22 juni de uitslag van de entreetoets in een
gesloten envelop (geven we mee aan uw kind).

KLUSTEAM
Onlangs hebben kinderen vanaf groep 5 zich op kunnen geven voor het klusteam. De reactie
van de kinderen was overweldigend!!! We hebben de kinderen in kleine teams ingedeeld en
per klus komt een ander team aan de beurt. De afgelopen tijd hebben we al twee
moestuinbakken kunnen maken. De kinderen waren erg enthousiast en het resultaat is
geweldig.

MOESTUIN
De afgelopen weken is er een moestuin op de patio gerealiseerd. Een aantal kinderen mogen
hier onder begeleiding een jaar voor zorgen. Door vele aanmeldingen is er geloot en zijn er 8
kinderen gekozen, namelijk Max en Dyonna uit groep 3, Roy en Dana uit groep 4, Kimberley
en Aaron uit groep 5 EA en Noa en Dewi uit groep 5 LM.

Graag doen we ook een oproep voor tuingereedschap, zaadjes en bollen/knollen. Zijn er
ouders/opa's/oma's die dit kunnen missen? Het wordt erg op prijs gesteld door de
moestuingroep. Inleveren kan bij de leerkracht of bij juf Anne.

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).

MEDEDELINGEN VANUIT DE MR
Afgelopen maandag 29 mei heeft de MR haar laatste vergadering gehad van dit schooljaar.
Tijdens deze vergadering zijn de formaties van de Christoffel en Lucas Batau voor komend
schooljaar besproken en vastgesteld. Daarnaast is er gesproken over de studiedag van vrijdag
6 oktober 2017 en deze is vastgelegd. Tenslotte is de oudervragenlijst besproken. Deze gaat in
het begin van komend schooljaar uit naar alle ouders.

BELANGRIJKE DATA
18 juni
21 juni
23 juni
26 juni
27 juni
26 en 27 juni
29 juni
30 juni
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli

Vaderdag
Rapporten mee
Studiedag, alle leerlingen vrij.
Oudergesprekken op verzoek groep 1 t/m 6
School begint om 9.30 uur
Adviesgesprekken groep 7
Musical groep 8
Zomermarkt en pleinoptreden
Kennismakingsochtend 08.45-9.45 uur
groep 8 komt om 10.00 uur naar school
Uitzwaaien groep 8 (groep 8 heeft vanaf dat
moment vakantie)
Kleuterfeest, groepen 1 en 2 zijn vanaf 12.00
uur vrij
vanaf 12.00 uur heeft iedereen vakantie

