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Personele informatie
Karin van Bemmel zal de tweede week na de kerstvakantie weer terug zijn van haar verlof.
Zij zal haar taken als locatieleider weer gaan oppakken. Maroesja Spelbos zal op vrijdag
deze taken blijven vervullen. Na de kerstvakantie zal zij op woensdag en donderdag de
leerkracht van groep 3DM zijn. Daphne Trost werkt dan de maandag, dinsdag en vrijdag in
groep 3DM. Wij willen Barbara van der Wal bedanken, dat zij de afgelopen periode fulltime
wilde werken in groep 3 en 2-3.
Na de kerstvakantie komt Emma Raatgever fulltime werken op Lucas Batau.
Zij komt de donderdagen en vrijdagen in groep 1-2GV voor de klas.
De IB-taken zullen tijdens het zwangerschapsverlof van Veronique Wong worden
overgenomen door Peep de Goede op woensdag en donderdag.
Parkeren
De afgelopen tijd hebben we meerdere klachten gekregen over het feit dat auto’s op de
opritten van omliggende woningen van de school worden geparkeerd. Graag willen wij
ouders erop attent maken dat het zeer hinderlijk is voor de bewoners en u verzoeken op
de parkeerplaatsen van de school te parkeren.
Jumbo
Graag willen wij alle ouders bedanken voor het meewerken aan de Jumbo-actie. Onze
school is 2e geworden van de 14 scholen. Zaterdagmiddag hebben wij een cheque
overhandigd gekregen ter waarde van 850 euro. Met dit bedrag zullen wij knutsel- en
buitenspeelmateriaal aanschaffen.
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.

Dansvoorstelling in het speellokaal
Op dinsdag 16 januari gaan de groepen 1/2 en 2/3 naar een dansvoorstelling kijken in het
kader van het Kunstmenu van Kunstcentraal. De voorstelling heet ‘Kokers’.
‘Kokers is een dansvoorstelling van Dadodans/ Gaia Gonnelli.
In Kokers ontdekken twee dansers hoe je samen kunt spelen. Een beeldende muzikale
voorstelling over plezier maken, uitdagen, troosten, en er voor elkaar zijn.’
Informatieavond
Naar aanleiding van de uitslag van de enquête wordt een informatieavond georganiseerd
op donderdagavond 8 februari. Er wordt voor deze avond een spreker uitgenodigd.
Nadere informatie volgt nog. De organisatie gebeurt door de commissie
ouderbetrokkenheid. Alle ouders van de groepen 1 t/m 8 zijn welkom. We hopen op een
hoge opkomst!
Bezoek Catharijne Convent groep 3-4
Op donderdag 15 februari gaan groep 3 en 4 op bezoek bij het Catharijne Convent in
Utrecht. We werken in groep 3 met het lesmateriaal Maak samen met Kobe een museum.
Groep 4 werkt met het lesmateriaal Jij als onderzoeker. We krijgen een rondleiding. Het
busvervoer wordt geregeld door het Catharijneconvent. Omdat we om 12.45 uur
vertrekken van school blijven alle kinderen kosteloos op school eten. Geeft u ze brood en
drinken mee? We zijn pas 15.30 uur weer terug op school.
Adviesgesprekken en schoolbezoeken voortgezet onderwijs
Maandag 15 en dinsdag 16 januari vinden de adviesgesprekken plaats. De ouders van de
leerlingen van groep 8 krijgen na de kerstvakantie een e-mail met daarin een uitnodiging
voor deze gesprekken. Groep 8 gaat ook dit jaar weer op bezoek bij scholen in het
voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn al bij het Anna van Rijn College geweest. Op
dinsdag 9 januari gaan ze naar het Cals College IJsselstein, vrijdag 19 januari gaan ze
naar het Cals College Nieuwegein en op donderdag 1 februari gaan ze naar het Wellant
College in Montfoort.
Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie!
BELANGRIJKE DATA:
8 januari

Start school 8.30 uur

9 januari

Bezoek Cals College IJsselstein groep 8

10 januari

Hoofdluiscontrole

15 en 16 januari

Adviesgesprekken groep 8

16 januari

Voorstelling groep 1/2

19 januari

Bezoek Cals College Nieuwegein groep 8

1 februari

Bezoek Wellant College Montfoort
groep 8

