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Basisschool Lucas Batau bestaat dit jaar 40 jaar. Dit hebben we uitgebreid gevierd tijdens
de jubileumweek in september. Tijdens deze week hebben er iedere dag veel activiteiten
plaatsgevonden, waar we met de kinderen, ouders en leerkrachten volop van hebben
genoten. Met veel dank aan de hulpouders, leerlingen en de commissie, die dit alles
mogelijk hebben gemaakt.
PERSONELE INFORMATIE
Karin van Bemmel heeft zaterdag 23 september een dochter gekregen. Haar naam is
Linn. Moeder en dochter maken het goed. Wij zijn heel blij voor Karin en haar gezin en wij
wensen hen heel veel geluk en een fijne kraamtijd toe.
Marieke Hagenaars is vrijdag 22 september opnieuw geopereerd aan haar heup. Zij zal
moeten herstellen van de operatie en daarna nog een keer geopereerd worden. We
wensen haar veel beterschap en een spoedig herstel toe.
RUST IN DE SCHOOL
De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen dit schooljaar zelfstandig de school binnen. De
leerlingen nemen buiten afscheid van hun ouders. Wat prettig, dat u hieraan meewerkt. Op
deze manier is er in de ochtend weinig drukte in de wandelgangen en kunnen alle
leerkrachten om half negen in alle rust starten met de lessen.
JUBILEUMWEEK
Op de eerst dag van de feestweek zijn we gestart met de djembelessen. Wat hebben de
leerlingen veel plezier gehad om met elkaar muziek te maken. Op dinsdag zijn we met alle
leerlingen van de hele school naar de Efteling geweest. We hebben veel geluk gehad met
het mooie weer en iedereen kan terugkijken op een geslaagde dag. Woensdag hebben de
leerlingen zich fantastisch ingezet voor stichting Up. Zij hebben tijdens de sponsorloop
veel rondjes gerend om zoveel mogelijk geld op te halen voor de dagbesteding van
verstandelijk gehandicapten (stichting Up). De tussenstand van het opgehaalde geld
bedraagt: 3400 euro. Wat was het bijzonder, dat de mensen van stichting Up aanwezig
waren en de warming-up met alle leerlingen van de school hebben gedaan. De
vossenjacht op donderdag, waarbij alle leerkrachten vermomd in de omgeving te vinden
waren, was voor de leerlingen een leuke uitdaging en een groot succes. Donderdagavond

was het slaapfeest op school. Er was voor de leerlingen van alles te doen op school. Ze
konden een kussengevecht houden, naar de beautysalon om de nagels te laten lakken en
de haren te laten vlechten, naar de bioscoop in een lokaal, waar een mooie film werd
gedraaid en natuurlijk ontbrak de disco ook niet. De leerlingen van groep 1 t/m 3 gingen
moe, maar voldaan in het donker naar huis. De leerlingen van groep 4 t/m 8 mochten op
school blijven slapen. Een speciaal moment, wat kinderen niet gauw meer zullen vergeten.
Als afsluiting van de jubileumweek kregen de kinderen een heerlijk ontbijt. Met veel plezier
kijken we terug op deze week.
INFORMATIEAVOND
Op maandag 25 september heeft de informatieavond plaatsgevonden. De leerkrachten
hebben tijdens deze avond aan de hand van een power-point belangrijke informatie
omtrent het leerjaar gegeven. Het was goed te zien, dat er zoveel ouders aanwezig waren
bij deze informatieve avond. Aansluitend was de algemene ledenvergadering, waarbij het
jaarverslag, het financieel jaarverslag, de begroting en de notulen van de algemene
ledenvergadering konden worden ingezien.
WAY2GO
In week 39 deden we als school weer mee aan de verkeersactie Way2Go. Tijdens deze
actie streefden we ernaar, dat zoveel mogelijk leerlingen met de fiets of te voet naar
school kwamen i.p.v. met de auto.
Op maandag 25 september was de start van de verkeersweek en mochten alle leerlingen
met een versierde fiets op school komen. Iedere dag hebben de leerkrachten aan de
leerlingen gevraagd op welke manier zij naar school zijn gekomen. Wat goed om te zien,
dat er zoveel kinderen te voet en met de fiets naar school zijn gekomen.
STAKING OP 5 OKTOBER
Op donderdag 5 oktober, de dag van de leraar, staat er een studiedag gepland. Echter
zullen wij niet aan de beoogde studiedag deelnemen, maar zullen wij gaan staken.
De stakingsactie is een initiatief van PO-front en is bedoeld om de werkdruk te verlagen en
de salarissen gelijk te trekken met andere onderwijssectoren. Wij hopen op deze wijze
meer kwalitatief onderwijs met voldoende leraren te kunnen bieden.  Omdat er op deze
dag al een studiedag gepland stond zal de actie voor u verder geen consequenties
hebben.
KINDERBOEKENWEEK
Op 4 oktober zal de landelijke kinderboekenweek weer van start gaan. Het thema dit jaar
is Gruwelijk eng!  Wij gaan dit jaar ook met veel taal- en leesopdrachten aan de gang. In
verband met de afgelopen jubileumweek hebben we ervoor gekozen om onze
kinderboekenweek in te korten. Wij zullen er van donderdag 11 oktober t/m vrijdag 13
oktober aan werken. Er staan activiteiten gepland, zoals spookverhalen schrijven,
monsterboekenleggers knutselen en een doorgeefverhaal schrijven, dat door de hele
school zal gaan. Op woensdag 11 oktober vindt de jaarlijkse boekenmarkt weer plaats en
mogen de kinderen een kussen meenemen voor het feestlezen. Nadere informatie zult u
via de mail ontvangen.

OUDERBETROKKENHEID 3.0
In december vorig jaar zijn we met een enthousiaste groep ouders aan de gang gegaan
met ouderbetrokkenheid 3.0. We hebben een groep ouders bereid gevonden om deel te
nemen aan de werkgroep. Deze werkgroep is al meerdere keren bij elkaar gekomen om
na te denken over punten, die we aan willen gaan aanpakken. Een schoolapp,
informatieavonden rondom een specifiek thema, de invulling startgesprekken en
ouderavonden zijn gekozen als speerpunten. U zult op de hoogte gehouden worden van
verdere ontwikkelingen.
VERLOFAANVRAGEN
Wij krijgen als school veel te maken met verzuim-aanvragen. Op onze website vindt u een
opsomming van de richtlijnen, waar wij ons strikt aan moeten houden. Lees deze
richtlijnen goed door, dit om teleurstellingen te voorkomen.
Vanuit de leerplichtambtenaar hebben wij begin dit jaar weer de richtlijnen voor het
verlenen van verlof ontvangen. Verlof mag alleen verleend worden bij bijzondere
gelegenheden en bij dringende zaken. Wij moeten ons daarbij houden aan de wettelijke
regels. Ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.
FOTO’S EN BEELDMATERIAAL
Regelmatig worden er door school foto’s en/of beeldmateriaal gemaakt bij verschillende
activiteiten zoals, de jubileumweek, sinterklaas, kerst, carnaval e.d. Deze plaatsen wij op
de website van school, zodat u als ouder een indruk heeft van de activiteiten, die hebben
plaatsgevonden. Mocht u bezwaar hebben van het plaatsen van foto’s en/of
beeldmateriaal van uw kind(eren), dan kunt u dit aangeven bij de directie. Onze studenten
moeten in het kader van hun opleiding soms ook foto’s en/of beeldmateriaal maken van de
door hun gegeven lessen. Hierover krijgt u altijd een brief /e-mail waarin dit aangegeven
wordt.
MEDEDELING VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op dinsdag 12 september is de MR bijeen gekomen voor de eerste vergadering van dit
schooljaar. De samenstelling van de MR is ongewijzigd. Namens onze school zitten Jauke
van der Steeg, Michelle Troost (beide oudergeleding), Linda Robbers en Esther ter Horst
in de MR. Gerard Huntelerslag voorzitter van de OR van de Christoffelschool was er om
de begroting van deze school toe te lichten. De MR heeft akkoord gegeven over de
financiële stukken van de Christoffel. Naast alle vaste punten heeft de MR zich ook
gebogen over de jaarplanning voor het komende schooljaar. Onze volgende vergadering
is 24 oktober.
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE OV
Deze maand kunt u een automatische afschrijving verwachten van de ouderbijdrage voor
het eerste kind. Ouders/verzorgers, die nog geen automatische incasso hebben
afgegeven, zullen in de gelegenheid worden gesteld om dit alsnog te doen. U kunt
hiervoor een machtigingsformulier ophalen bij de directie. Als u geen gebruik wilt maken
van deze manier van betalen, wordt u verzocht om zelf de ouderbijdrage over te maken op
gironummer  NL98INGB0004076912 van Oudervereniging Lucas Batau o.v.v. naam van
uw zoon/dochter en in welke groep hij/zij zit.

STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen. Voor gezinnen met minimale
financiële middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van
schoolactiviteiten, benodigdheden in verband met school, sport(kleding), fiets enz. Zie
voor meer informatie de website http://www.leergeld.nl/locaties/nieuwegein.
HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie start op vrijdag 13 oktober om 15.00 uur. Maandag 23 oktober worden
de kinderen om 08.30 uur weer op school verwacht.
HOOFDLUISCONTROLE WOENSDAG 25 OKTOBER
Wilt u ervoor zorgen, dat de kinderen geen gel en geen ingewikkelde vlechtwerken in het
haar hebben deze dag?
BELANGRIJKE DATA
05 oktober

Studiedag alle lln. vrij
Stakingsdag

06 oktober

Studiedag alle lln. vrij

11 t/m 13 oktober

Kinderboekenweek

11 oktober

Boekenmarkt

13 oktober 15.00 uur

Start herfstvakantie

23 oktober 8.30 uur

Start school

25 oktober

Hoofdluiscontrole

