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VRIJE DAGEN GROEP 1 T/M 8
Op vrijdag 27 april is het Koningsdag en zijn alle leerlingen vrij. Daarna start de
meivakantie. Op maandag 14 mei worden alle leerlingen weer om 08.30 uur op school
verwacht. Op vrijdag 18 mei is er een onderbouwvrije dag en zijn de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 vrij.
MEDEDELINGEN VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Afgelopen woensdag 25 april is de MR weer bij elkaar gekomen. Tijdens deze
vergadering zijn de formaties van Lucas Batau en de Christoffel besproken. Deze zijn bijna
rond.
Er is gesproken over het basismodel en het overlegmodel. De afgelopen 3 jaar is er op
beide scholen gewerkt met het overlegmodel. Na overleg met het team en de leden van de
MR is besloten dat dit niet verandert.
Daarnaast komt er een vacature in de MR voor komend schooljaar. De vacature kunt u in
dit maandbulletin vinden. Ook Esther en Linda stoppen na dit schooljaar. Dit is in het team
besproken en er zijn collega’s die interesse hebben.
Vanaf volgend schooljaar komt de samenstelling van de MR er als volgt uit te zien:
Lucas Batau heeft 2 personeelsleden en 2 ouders, en de Christoffel 1 personeelslid en 1
ouder.
PERSONELE MEDEDELINGEN
Na de meivakantie is het zwangerschapsverlof van Veronique Wong afgelopen.Op
woensdag 16 mei zal Veronique starten in de groep 1/2 GV. Op maandag, dinsdag en de
wissel-woensdag zal Gerdine voor de groep staan. De wissel-woensdag, donderdag en
vrijdag zal Veronique voor de groep staan.
We zijn verheugd te kunnen melden, dat Marieke Hagenaars zich goed herstelt en na de
meivakantie kan starten met het re-integreren.
Zij zal dit doen op basisschool de Vroonestein. We wensen haar veel succes en plezier!
PRIVACYWETGEVING
Vanaf 25 mei zal de privacywetgeving aangescherpt worden. Wij zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Alle foto’s zullen van de openbare website worden afgehaald en in een

beveiligde omgeving worden geplaatst. Wij houden u op de hoogte van de verdere
veranderingen, die zullen komen.
BESTEDING GELD VAN DE JUMBO ACTIE
Van het geld dat door u bij elkaar gespaard is, hebben we de volgende materialen kunnen
bestellen; ballen, muziekinstrumenten, tekenmateriaal en spellen. Nogmaals hartelijk dank
voor het meesparen voor onze school. We gaan vast leuke momenten en veel plezier
beleven dankzij u!
KONINGSSPELEN VRIJDAG 20 APRIL
De Koningsspelen waren weer een groot succes. We hebben genoten van een zonnige en
sportieve dag. De warming-up van de leerlingen van groep 8 zorgden voor een goed
begin. Daarna hebben de kinderen een heerlijk ontbijt gekregen wat mogelijk gemaakt was
door de Jumbo. Het springkussen en de verschillende activiteiten buiten, in de gymzaal en
in de klassen maakten samen een geslaagde dag.
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op donderdag 5 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen
gemaakt. En op 16 april volgde het praktisch examen. We willen graag alle leerlingen
feliciteren! Iedereen is geslaagd.
ENTREETOETS GROEP 7
Op 22, 23, 28 en 29 mei maken de leerlingen van groep 7 de CITO Entreetoets. We willen
u vragen om deze dagen geen afspraken bij de dokter, orthodontist e.d. te plannen. We
wensen de leerlingen van groep 7 alvast veel succes!
AVONDVIERDAAGSE
De avondvierdaagse vindt plaats op maandag 14 tot en met donderdag 17 mei. Helaas
hebben wij dit jaar geen ouders gevonden, die de inschrijvingen willen regelen. Daarom
kunt u zich inschrijven bij sportcomplex Merwestein.
HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 16 mei vindt de hoofdluiscontrole plaats. 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.
SPORTDAG
Op vrijdagochtend 25 mei is de jaarlijkse atletieksportdag voor groep 3 tot en met 8.
Deze sportdag is van 09.00-11.30 uur op de atletiekbaan van Atverni in Galecop. We
hebben daarvoor uw hulp nodig als begeleider van een groep leerlingen of een onderdeel.
U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar masja.delange@lucasbatau.nl,
onder vermelding van uw eigen naam, de naam van uw kind en uw voorkeur voor het
begeleiden van een groep of een onderdeel. Ook zoeken we een ouder die in het bezit is
van een EHBO-diploma.
Graag zouden we groep 3 t/m 6 met auto’s willen vervoeren van en naar de atletiekbaan.
U kunt uw beschikbaarheid doorgeven aan de leerkracht.

BEZOEK GROEPEN 6 MUSEUM
Op woensdag 16 mei gaan de groepen 6 een bezoek brengen aan het Stadsmuseum
IJsselstein. Dit bezoek is n.a.v. een cultureel erfgoedproject. In een aantal lessen hebben
we het gehad over het leven in de IJzertijd, vooral in het gebied rond IJsselstein. Er zijn
veel sporen gevonden uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en overblijfselen van 2
IJzertijdboerderijen.
De kinderen zullen een ontdekkingstocht maken door de tijd heen. Ze krijgen de
gelegenheid om met voorwerpen aan de slag te gaan en de prehistorie/IJzertijd zelf te
ontdekken en te beleven.
Natuurlijk kunnen we niet zonder uw (groot)ouderlijke hulp:
Groep 6MV vertrekt om 8.45 uur- 10.15 uur weer naar school
Groep 6LM vertrekt om 10.15 uur- 11.45 uur weer naar school
U kunt zich opgeven bij de desbetreffende leerkracht.
VOORSTELLING GROEP 7
Op 31 mei van 13.15-14.15 uur gaat groep 7 naar de voorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ in
de Kom. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Vriens en
heeft als thema de Tweede Wereldoorlog. We willen daar graag met de auto heen. We
zoeken ouders die willen rijden.
BELANGRIJKE DATA:
27 april

Koningsdag
Start meivakantie

14 mei

Start school 8.30 uur

14 t/m 17 mei

Avondvierdaagse

16 mei

Hoofdluiscontrole

18 mei

Onderbouwvrije dag (groep 1 t/m 4)

25 mei

Sportdag

22, 23, 28 en 29 mei

Entreetoets groep 7

VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen periode is Michelle Troost als ouder lid geweest van de
Medezeggenschapsraad van Lucas Batau - Christoffel.
Jammer genoeg zal zij per komend schooljaar de MR verlaten en ontstaat er automatisch
een vacature.
Een aantal avonden per jaar komen wij bij elkaar om samen met de directie ons te buigen
over schoolbeleid; zoals o.a. formatie, begroting, schooltijden, schoolgids en schoolplan.
Wij zijn dus op zoek naar een ouder, die het leuk lijkt om plaats te nemen in de MR en zo
een bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen, bespreken en toezien op het beleid van de
school de komende vier jaar.
Als er meerdere kandidaten zich aanmelden, zullen er verkiezingen worden
georganiseerd.
U kunt u opgeven tot vrijdag 1 juni door een e-mail te sturen naar mr@lucasbatau.nl.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan juf Karin, juf Esther, juf Linda of Michelle Troost
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad Lucas Batau - Christoffel

