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STICHTING LEERGELD NIEUWEGEIN LAAT ALLE KINDEREN MEEDOEN
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig
in Nieuwegein, biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van
schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), muzieklessen, zwemlessen, scouting, fiets
en een computer voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente
Nieuwegein).
Zie voor meer informatie de website http://www.leergeld.nl/nieuwegein.
BEZOEK CATHARIJNECONVENT GROEP 7
Op 12 juni zal groep 7 met de bus opgehaald worden om een bezoek te brengen aan het
Catharijneconvent voor het programma ‘Feest! Weet wat je viert’. De meeste kinderen zijn
wel bekend met feestdagen zoals Kerst of Sinterklaas. Maar weten ze ook dat kerstmis
niet alleen te maken heeft met cadeautjes en de kerstman, maar ook met de geboorte van
Jezus? Weten ze welke gebeurtenis er met Pinksteren gevierd wordt? En hoe zit het
eigenlijk met feesten van andere godsdiensten? Is vasten bijvoorbeeld alleen iets wat de
moslims doen en is Holi Phagwa iets wat alleen je hindoestaanse buurjongen viert? Feest!
Weet wat je viert is een educatief programma over feestdagen. De kinderen maken kennis
met feesten uit verschillende religies, ze denken na over de rituelen die bij feesten horen
en ontdekken wat de functie van feesten is. Ook laat het ze reflecteren op henzelf en hun
klasgenootjes. Welke feesten vier je, welke niet en wat zegt dat over jezelf?
MOESTUIN
De eerste oogst van de moestuin is binnen! De radijzen zijn goed gegroeid. Achter de
schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe planten: pompoen opensnijden, pitten
eruit halen en laten drogen. De doperwten komen al boven de grond en de eerste bessen
hangen al aan de plant.
Voor volgend jaar zijn we weer op zoek naar een nieuwe moestuingroep. Er kunnen zich
kinderen van de groepen 4 t/m 6 (van volgend jaar) aanmelden. Uit deze kinderen kiezen
we er twee per groep. Om een goede keuze te kunnen maken, vragen we de kinderen om
een brief te schrijven. Hierin vertellen ze waarom zij geschikt zijn voor de moestuin. Deze
brieven kunnen vóór 25 juni ingeleverd worden bij juf Anne.

OUDERGESPREKKEN 2 JULI GROEPEN 1 T/M 6
Maandag 2 juli zijn er oudergesprekken op verzoek voor de groepen 1 t/m 6. Het kan zijn
dat de leerkracht u vraagt om te komen, maar u kunt ook zelf aangeven dat u een gesprek
wenst. Heeft u behoefte aan een oudergesprek? Laat dit dan weten aan de
groepsleerkracht. U kunt hiervoor een mailtje sturen. Graag voor maandag 25 juni. U
ontvangt uiterlijk 28 juni een reactie met daarin het tijdstip waarop u verwacht wordt.
ADVIESGESPREKKEN 25 EN 26 JUNI GROEP 7
Maandag 25 en dinsdag 26 juni zijn er adviesgesprekken voor de groepen 7. De
gesprekken zijn na schooltijd en/of op maandagavond. U kunt uw voorkeur aangeven bij
de leerkracht via de mail. Uiterlijk vrijdag 22 juni ontvangt u het tijdstip waarop u verwacht
wordt. Het is de bedoeling dat de leerlingen bij het gesprek aanwezig zijn. Ook de groep 8
leerkracht(en) schuiven hierbij aan. U ontvangt de uitslag van de entreetoets, wanneer wij
deze ontvangen van Cito, in een gesloten envelop (geven we mee aan uw kind).
SPORTDAG
De sportdag is goed verlopen en iedereen heeft goed zijn best gedaan! Het was een
sportieve en geslaagde ochtend. Graag willen wij alle ouders hartelijk bedanken voor het
rijden, het begeleiden van de groepen en het helpen bij de verschillende onderdelen.
SCHOUDERCOM en PARNASSYS
Alle ouders hebben een activeringsmail ontvangen voor zowel het ouderportaal van
SchouderCom als van Parnassys. Het is van groot belang om uw accounts te activeren,
omdat alle informatie van school via deze weg gebracht zal gaan worden. Wanneer u uw
accounts nog niet heeft geactiveerd, dan kunt u dit alsnog doen. Mocht het niet lukken,
kunt u altijd mailen naar ict@lucasbatau.nl.

PERSONELE INFORMATIE
Bericht van Marieke Hagenaars
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van Lucas Batau,
Na een zeer lange periode van medische tegenslagen ben ik gestart met mijn
re-integratie. Ik ben nog niet volledig hersteld na de laatste heupoperaties, maar wel
voldoende om me toch weer met schoolse zaken bezig te houden. Op verzoek van onze
stichting Trinamiek ga ik mijn re-integratie doen op één van onze andere scholen binnen
onze stichting: Basisschool Vroonestein.
Via dit bericht in het maandbulletin wil ik de kinderen, ouders, OV en MR bedanken voor
de vele attenties, kaarten, bloemen, appjes, etc. die ik gedurende mijn afwezigheid heb
mogen ontvangen.
Een zeer grote dank voor mijn collega’s voor alle attenties, lieve opbeurende kaartjes,
appjes en de vele bezoekjes die ze mij gebracht hebben, zowel thuis als in het zorghotel
en revalidatiecentra. De steun die ik ook van het bestuur en van collega-directeur Jan
Kock gehad heb, heb ik zeer gewaardeerd. Zonder deze steun zou deze zware periode
nog zwaarder geweest zijn!
Vriendelijke groet,
Marieke Hagenaars

BELANGRIJKE DATA:
12 juni

Bezoek Catharijneconvent groep 7

25 en 26 juni

Adviesgesprekken groep 7

27 juni

Rapporten mee

13, 14 en 15 juni

Kamp groep 8

22 juni

Studiedag: alle leerlingen vrij

2 juli

Oudergesprekken groep 1 t/m 6

