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De warme decembermaand is bijna aangebroken en de school is al helemaal in
sinterklaasstemming. Wat een fijne en spannende tijd voor de kinderen.
In het maandbulletin kunt u lezen wat er deze maand op de agenda staat.
STAKING
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte 3. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair
onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen pas in 2021.
Voor het primair onderwijs, naast de late investeringen, het onvoldoende stappen zetten in
de werkdruk, de lage salarissen en het toekomstig tekort aan leerkrachten redenen om 12
december een stakingsdag in te zetten. Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van
het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. De leerkrachten in het primair
onderwijs staken niet tegen hun werkgevers, de werkgevers hebben begrip voor de nood.
De actie is gericht tegen het huidige kabinet.
In de week van 5 december zal duidelijk worden of er op 12 december een stakingsdag
zal plaatsvinden en Lucas Batau op deze dag zal sluiten.
PERSONELE INFORMATIE
Op 11 december gaat Veronique Wong met zwangerschapsverlof.
Veronique wordt in de laatste 2 weken voor de kerstvakantie vervangen door Gerdine
Oostrom. Vanaf januari komt Emma Raatgever fulltime werken op Lucas Batau.
Zij komt dan de donderdagen en vrijdagen in groep 1-2GV voor de klas.
Gerdine vervangt de woensdagen. Zij zal dus alle woensdagen gaan werken.
Wij wensen Veronique een fijn zwangerschapsverlof toe.
Esther ter Horst zal 7 december geopereerd worden aan haar knie. Zij zal daarna
ongeveer 6 weken moeten revalideren. Tijdens haar afwezigheid zal Annelies Dingemans
haar vervangen. Wij hopen dat de operatie voorspoedig zal verlopen en op een goed
herstel.

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
De oudertevredenheidspeiling is vorige week afgesloten. Dank aan ouders die even de
moeite hebben genomen om ons van feedback te voorzien. De uitkomsten van de peiling
liggen in een scorebereik van 0 t/m 4. Een score van 4 is hoog, een score van 0 is laag.
De peiling is in vier items op te delen.
1. Leefklimaat op school. Een score van 3,2.
● De ouders zijn tevreden over de manier waarop wij op school met de kinderen
omgaan. Kanjertrainingen zijn daar een goed middel bij.
2. Samenwerking met ouders. Een score van 3,5.
● De school staat open voor verbetersuggesties.
● De ouders zijn tevreden over de transparantie en betrokkenheid.
3. Informeren van ouders. Een score van 3,9.
● De ouders zijn tevreden over het informeren over de gang van zaken op school. Zij
vinden de informatie begrijpelijk.
4. Ouderbetrokkenheid en de gedeelde visie op samenwerken met ouders. Een score
van 3,0
● School betrekt ouders actief bij het schoolbeleid. Ouders en leerkrachten voelen
zich samen verantwoordelijk voor de school en de kinderen.
SINTERKLAASVIERING
In de groepen 1 t/m 4 volgen wij ook dit jaar de ontwikkelingen van het
Sinterklaasjournaal.
Woensdag 29 november was er weer een pietenochtend. Wat was het weer een groot
succes. Wij zijn alle hulpouders zeer dankbaar voor alle hulp en inzet tijdens deze
ochtend.
Vrijdag 1 december gaan we pepernootlezen. Alle leerlingen mogen op deze dag een
eigen boek en kussen meenemen.
Op dinsdag 5 december komt Sint-Nicolaas op bezoek. De leerlingen mogen deze dag
pas om 8.25 uur naar school komen. We willen u verzoeken om ook niet eerder op het
schoolplein te komen, zodat wij onze speciale gasten op een ludieke manier kunnen
ontvangen dit jaar. De surprises van de kinderen van groep 5 t/m 8 worden om deze reden
ook al op maandag 4 december tussen 15.00 en 16.00 uur op school neergezet. Alle
ouders zijn van harte uitgenodigd om bij de ontvangst van Sint en zijn Pieten te blijven
kijken. De kinderen hoeven dit jaar niet eerst de school in, maar blijven met hun ouder(s)
wachten op het plein. Mocht u niet in de gelegenheid zijn te blijven, dan blijft uw zoon of
dochter bij de leerkracht staan. Na de ontvangst vragen wij u om de kinderen in de klas te
brengen. Wij doen hierbij een beroep op alle ouders: NIET PARKEREN bij de containers
in verband met de doorgang van bepaalde personen…?
Mocht u blijven kijken bij de ontvangst van Sint en de Pieten, dan verzoeken we u
vriendelijk op het plein achter de kinderen te gaan staan, zodat de kinderen alles goed
kunnen zien.
Als Sint en zijn Pieten op school zijn aangekomen, begint het feestprogramma. Voor de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 is er een programma in de bovenbouwhal. De leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 zijn in hun eigen klas druk bezig met het uitpakken van de
surprises. Alle kinderen krijgen iets te eten en drinken. Ná 12 uur is Sint in de
bovenbouwhal aanwezig en kunt u met kinderen, die nog niet bij ons op school zitten, naar
hem toe gaan. Hij heeft dan tijd voor de allerkleinsten. Alle leerlingen zijn deze dag om
12.00 uur uit. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.

De kleuters en groep 2/3 hebben woensdag 6 december speelgoedochtend.
SCHOOLBEZOEKEN VOORTGEZET ONDERWIJS WOENSDAG 13 DECEMBER
Woensdag 13 december zullen de leerlingen van groep 8 een bezoek brengen aan het
Anna van Rijn College. In januari worden er bezoeken aan Cals Nieuwegein en Cals
IJsselstein gebracht.
ADVENT EN DE KERSTVIERING
Vanaf donderdag 7 december zullen in de klassen de adventskransen staan. In de periode
tot Kerstmis zal er steeds een kaars meer gaan branden.
Op donderdag 21 december is de kerstviering. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij en
worden om 17.45 uur weer op school verwacht voor het diner. Dit jaar zal de viering in de
ochtend plaatsvinden en zullen de kinderen in de avond op school eten. Het diner start om
18.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Tijdens het diner bent u van harte welkom om buiten op
het schoolplein te komen borrelen. U mag uw kind(eren) na afloop in de groep ophalen.
Het diner is dit jaar wederom een buffet. Wij vragen uw hulp hierbij. Vanaf maandag 11
december komen de intekenlijsten op de klassendeur te hangen, waarop u zich kan
inschrijven om een klein gerecht te maken.
Op dinsdag 19 december gaan de groepen 1 t/m 8 kerststukjes maken. De kinderen
hebben hiervoor de volgende materialen nodig: bakje of een potje, oase, takjes of iets
dergelijks, versieringen en eventueel een kaars (kan ook een ledkaarsje zijn)
In de week van 11 t/m 15 december hebben wij een actie voor de voedselbank. Er kunnen
houdbare producten mee naar school genomen worden. Dit wordt door school gedoneerd
aan de voedselbank. In de bovenbouwhal en in de onderbouwhal staan bakken waar dit in
gedaan kan worden.
De kerstvakantie start vrijdag 22 december om 12.00 uur!
BERICHT VANUIT DE OUDERVERENIGING
Monique Harkes zal i.v.m. verhuizing weggaan bij de oudervereniging. Wij zijn op zoek
naar een nieuw lid. Mocht u interesse hebben om zich aan te sluiten bij de
oudervereniging, dan kunt u zich opgeven bij Maroesja Spelbos.
Begin januari wordt de ouderbijdrage (voor dit schooljaar) van uw tweede kind van uw
bank-/girorekening afgeschreven. Ouders die (nog) geen automatische incasso hebben
afgegeven en/of tot op heden nog niet hebben betaald, worden verzocht om € 50,00 per
kind over te maken op IBAN: NL98INGB0004076912 t.n.v. Oudervereniging Lucas Batau,
mét vermelding van de naam van uw zoon/dochter en de groep waarin hij/zij zit. We hopen
dat alle ouders een machtiging afgeven. Hierdoor wordt het voor de penningmeester veel
minder werk de bijdragen te incasseren. Een machtigingsformulier kunt u ophalen bij de
directie of downloaden van de schoolsite.
Wist u dat,
* de OV Sinterklaas dit jaar weer geholpen heeft om alle schoenen te vullen
* zij alle pepernoten weer netjes verdeeld hebben
* de versiergroep de slaapkamer van Sinterklaas gemaakt heeft
* en straks de school weer in kerstsferen gaat brengen
* zij alweer druk bezig zijn om van de kerst een geweldig feest te maken

* de glühwein en warme chocomelk straks weer klaar zal staan voor u
We wensen u namens de OV en versiergroep hele fijne decemberdagen.
BEZOEK WETHOUDERS PETER SNOEREN EN MARTIJN STEKELENBURG
Op woensdag 8 en vrijdag 10 november is er in de groepen 6 en 8 een wethouder
geweest om te praten over respect. Er is gepraat over respect in de klas, op school, maar
ook over respect in de maatschappij.
Hieronder een aantal stukjes over die dag geschreven door leerlingen van groep 8:
Wethouder Peter Snoeren kwam vandaag naar onze school. Hij heeft ons veel geleerd
over respect. Het was heel leerzaam.
Lyndsey en Roos
We vonden het erg leuk dat er een wethouder in onze klas is geweest. We hebben het
over respect gehad en daar hebben we veel van geleerd.
Senna en Anne
De wethouder van Nieuwegein, Peter Snoeren, heeft ons vandaag veel geleerd over
respect en wij vonden het erg leuk.
Joah en Kiki
Bij ons is de wethouder in de klas geweest. We hebben veel gepraat over respect,
vertrouwen en wat dat eigenlijk inhoudt. Het was heel leuk en we hebben er veel van
geleerd.
Romi en Jo-Ann
Door het bezoek van de wethouder weten wij nu veel meer over respect. Dit komt doordat
we samen met de wethouder hebben gepraat over respect, wij vonden dit heel interessant.
Tatum en Esmeya
BEZOEK PENITENTIAIRE INRICHTING NIEUWEGEIN
Groep 8 brengt vrijdag 15 december een bezoek aan de PI. De kinderen krijgen daar een
rondleiding en zullen presentaties krijgen van mensen, die daar werken en wonen.
Meester Peter is op zoek naar ouders, die de kinderen willen brengen en/of halen.
HOOFDLUISCONTROLE
Na de kerstvakantie vindt de hoofdluiscontrole plaats op woensdag 10 januari. Graag
hebben we deze dag géén gel en vlechtwerken in het haar van de kinderen. Mocht het zo
zijn dat we bij uw kind hoofdluis constateren of als we twijfels hebben, dan neemt Karen
Zweers (hoofdluiscoördinator) contact met u op. Wanneer u zelf vragen heeft, horen wij
dat graag.

PLUSKLAS
Zoals u misschien heeft gehoord van uw kind(eren), hebben wij sinds het begin van dit
schooljaar een plusklas. In deze klas zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 die doorgaans
makkelijker leren dan de andere leerlingen en daardoor veel meer leerstof aankunnen.
Elke vrijdagochtend komen deze leerlingen naar de plusklas, om samen met juf Masja
cognitieve en creatieve uitdagingen aan te gaan, te leren hoe hersenen werken en te leren
programmeren. Daarnaast hebben we het over fouten mogen maken, we gaan leren hoe
je moet leren (omdat deze leerlingen vaak geen moeite hebben moeten doen voor wat ze
tot nu toe hebben geleerd) en we gaan werken aan onze executieve vaardigheden
(http://wij-leren.nl/executieve-functies.php) en het samenwerken.

Tot nu toe hebben wij meegedaan aan een wedstrijd programmeren met de microbit en
hebben we al veel geleerd over hoe hersenen werken. We weten nu bijvoorbeeld hoe de
hersendelen heten die aan het werk zijn als je een glas drinken inschenkt, maar ook hoe je
iemand kan helpen met een beschadiging in die delen.
Ook hebben we al wat opdrachten creatief denken gedaan. Zo moesten we van vreemde
dieren en voorwerpen met een onbegrijpelijke taal een beschrijving maken. We moesten
verkeersborden maken voor een weg door een gevaarlijke vallei.
We zijn net begonnen met het programmeren met Scratch, een speciale programmeertaal
voor kinderen. We leren hiermee niet alleen de programmeertaal zelf, maar ook
doorzetten als het niet lukt, of het lef hebben om gewoon iets te proberen.
Fixie en Growie zijn de robots die ons gaan leren over onze mindset: hoe je over dingen
denkt en hoe je er mee omgaat. Denk je dat intelligentie een vaststaand iets is, of denkt je
dat iedereen intelligent kan worden, als je er maar hard genoeg voor werkt? We hebben
nog een hoop plannen en uitdagingen voor dit schooljaar!

BELANGRIJKE DATA:

01 december

Pepernootlezen

05 december

Sinterklaas op bezoek.
Leerlingen om 8.25 uur verzamelen op
het plein
Eindtijd voor alle leerlingen:12.00 uur
Alle leerlingen zijn ’s middags vrij

06 december

Speelgoedochtend groep 1/2 en 2/3

11 december

Intekenlijsten kerstbuffet

13 december

Schoolbezoek Anna van Rijn (groep 8)

15 december

Groep 8 naar Penitentiaire Inrichting

19 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstdiner (18.00-19.00 uur). Om 17.45
uur kunt u het eten binnen brengen.
Alle leerlingen zijn ’s middags vrij

22 december

Start kerstvakantie om 12.00 uur. Alle
leerlingen zijn ’s middags vrij

08 januari 2018

School start om 08.30 uur

10 januari

Hoofdluiscontrole

