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Iedereen is hopelijk aan het genieten van een heerlijke winterse vakantie met zeer koude
dagen en misschien nog schaatspret in het vooruitzicht. In het maandbulletin kunt u lezen
wat we voor deze maand op de agenda hebben staan.
Rust in de school
Wat fijn dat zoveel ouders van de kinderen van de groepen 4 t/m 8 afscheid nemen bij de
deur om de rust in de school te behouden. Graag vragen wij aan de ouders, waarbij dit
nog niet bekend was, om de leerlingen niet naar de klassen te brengen. Ook kunnen de
leerlingen in alle rust starten met de schooldag, wanneer ouders niet voor de ramen gaan
staan bij de groepen 4, 5 en 6.
Schoolfoto
Op dinsdagmiddag 13 maart gaan de leerlingen van groep 8 op de groeps- en
afscheidsfoto. Ook zullen de fotografen een individuele foto maken van de leerlingen, die
ziek waren op maandag 12 februari.
Rapporten groep 1 en 2
De rapporten van groep 1 en 2 zijn dit keer gevuld met een stukje tekst over de leerling en
de uitslagen van de Cito-toetsen Taal voor kleuters en Rekenen. De KIJK-registratie wordt
weer in juni ingevuld.
Oudergesprekken 20 en 22 maart groep 1 t/m 7
De oudergesprekken zijn gepland op 20 en 22 maart. U ontvangt hiervoor binnenkort een
uitnodiging. De rapporten gaan dinsdag 13 maart mee naar huis.
Bezoek aan de bibliotheek
Op woensdagmorgen 21 maart gaan de groepen 1 en 2 naar de bibliotheek. De groep 2
van Barbara gaat met de groep 1/2 van Gerdine mee. Wij zijn op zoek naar ouders die ons
er woensdag naartoe willen brengen en weer ophalen. Bij de klassen hangt een een
intekenlijst met de vertrektijden.

Griepgolf in Nederland
Zoals het u waarschijnlijk niet is ontgaan heerst er op het moment griep. Veel leerlingen en
leerkrachten zijn deze dans niet ontsprongen. Tot nog toe hebben wij geen leerlingen naar
huis gestuurd, wanneer een leerkracht ziek was. Leerlingen zijn opgevangen in andere
groepen of we hebben vervanging kunnen regelen. Natuurlijk hebben wij begrip voor het
feit dat het voor kinderen verwarrend kan zijn, als er verschillende leerkrachten voor de
groep staan. Wij doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk te regelen. Wij hopen op
blijvend begrip, wanneer we in de toekomst genoodzaakt zijn de leerlingen op te splitsen,
een invalleerkracht voor de groep te zetten of de leerlingen naar huis te sturen.
Betaling kamp groep 8
Komende maand zal de betaling van het kamp geïnd worden voor de groep 8 leerlingen.
Voor de ouders, die via een automatische incasso de ouderbijdrage betalen, gaat dit dus
automatisch. Als u geen incasso heeft, wilt u dan per leerling € 65,00 overmaken op het
gironummer NL98INGB0004076912 t.n.v. Oudervereniging Lucas Batau o.v.v. kamp
groep 8 en de naam van uw zoon/dochter. De kampbijdrage is een verplichte bijdrage.
BELANGRIJKE DATA
5 maart
6 maart
7 maart
13 maart
14 maart
20 maart
21 maart
22 maart
29 maart
30 maart
2 april

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Start school 8.30 uur
Hoofdluiscontrole
Rapporten mee
Staking (de school is gesloten)
Ouderavond
Bezoek aan de bibliotheek groep 1 en 2
Ouderavond
Paasviering
Goede vrijdag: alle leerlingen vrij
2e paasdag: alle leerlingen vrij

