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Nationaal	Schoolontbijt
In	de	ontbijtweek	van	het	Nationaal	
Schoolontbijt	schuiven	kinderen	in	heel	
Nederland	samen	aan	tafel	voor	een	
gezond	ontbijt	en	een	leuke	les	over	
de	beste	start	van	de	dag.	Zo	leren	
kinderen	op	een	feestelijke	manier	hoe	
belangrijk	het	is	om	elke	dag	gezond	
te	ontbijten.	Wij	gaan	op	school	ont-
bijten	op	donderdag	10	november.	
Wilt	u	de	4	B’s	meegeven	aan	uw	kind	
op	deze	dag:	Bord,	Beker,	Bestek	en	
Bakje.

Medezeggenschapsraad
Nieuw	MR-lid		Mijn	naam	is	Ibtisame	
Agharbi,	36	jaar	en	moeder	van	Ouij-
dane	in	groep	6.	Verder	heb	ik	nog	4	
dochters.	Ik	ben	een	fulltime	huismoe-
der.	Voorheen	heb	ik	jaren	gewerkt	in	
een	apotheek	als	apothekersassistent	
en	sinds	kort	zit	ik	in	de	MR.	Graag	
denk	ik	mee	in	het	belang	van	alle	
ouders,	leerlingen	en	de		Lucasschool.	
Samen	zorgen	wij	voor	een	veilige,	
kwalitatieve	en	prettige	school	waarbij	
kinderen	met	plezier	komen.	

Nieuw	MR-lid		Mijn	naam	is	Judith	
van	der	Linden,	moeder	van	Lotte	uit	
groep	5-6.	Ik	ben	de	MR	in	gegaan	om	
mee	te	denken	over	de	lessen	en	de	
school.	Zelf	ben	ik	juf	van	groep	5	op	
een	ander	basisschool.	Deze	ervaring	
neem	ik	mee	om	mee	te	denken	over	
het	onderwijs	op	de	Lucasschool.	
Loop	je	tegen	dingen	aan	of	wil	je	
dingen	besproken	hebben,	spreek	mij	

even	aan	op	het	schoolplein	of	in	de	
ouderkamer	dan	kan	ik	deze	punten	
meenemen	naar	de	MR.	Tot	snel	in	de	
ouderkamer!

Nieuw:	juf	Nienke
Ik	ben	juf	Nienke.	Sinds	
3	oktober	werk	ik	op	
maandag,	donderdag	
en	vrijdag	in	groep	4-5	
als	onderwijsassistent.	

De	eerste	weken	zijn	voorbij	gevlogen.	
Ik	heb	het	reuze	naar	mijn	zin	in	deze	
groep	en	dat	komt	vooral	door	de	kin-
deren	en	natuurlijk	ook	door	juf	Jamy.	
Ik	kom	altijd	op	de	fiets	naar	school,	
en	laatst	betrapte	ik	mezelf	er	op	dat	
ik	heel	hard	aan	het	zingen	was,	ge-
woon	omdat	ik	zin	had	in	de	dag.	
Ik	ben	getrouwd	en	heb	twee		dochters	
van	8	en	10	jaar.	Ik	vind	het	heel	leuk		
om	spelletjes	met	mijn	man	en	kin-
deren	te	spelen	en	ook	in	de	klas	heb	
ik	al	verschillende	spelletjes	gedaan.	
	Verder	bak	en	kook	ik	graag	in	mijn	
vrije	tijd.	En	af	en	toe	loop	ik	hard,	ik		
vind	het	fijn	om	te	doen,	maar	het	kost		
moeite	om	de	tijd	er	voor	te	vinden.	
Vanaf	februari	ga	ik	starten	met	de	
opleiding	tot	juf	via	de	zij-instroom.		
Ik	heb	er	heel	veel	zin	in	om	nog	meer	
voor	kinderen	te	kunnen	betekenen.	
Ik	heb	de	kinderen	al	een	beetje	leren	
kennen	en	ook	heb	ik	al	met	verschil-
lende	ouders	gesproken,	mocht	u	toch	
nog	vragen	hebben,	of	even	willen	
kletsen	spreek	me	gerust	aan.	Tot	snel!

Nieuw:	juf	Alina
Hoi!	Mijn	naam	is	Alina		
Bousnina.	Ik	ben	15	jaar		
oud.	Ik	woon	in	
Rotterdam-West,	samen	
met	mijn	moeder	en	

broertje.	Mijn	hobby’s	zijn	dansen	en	
schrijven.	Ik	zit	op	een	praktijkschool	
richting	administratie.	Dit	schooljaar	
loop	ik	op	donderdag	en	vrijdag	stage	
bij	meester	Eric	en	juf	Jeanette.		
Groetjes, Alina.

Nieuw:	juf	Astrid
Hoi	allemaal,mijn	naam	
is	Astrid	van	den	Oever	
en	ik	ben	sinds	kort	
werk	zaam	als	vrijwilliger	
op	de	Lucasschool.		

Op	maandag	en	vrijdag	help	ik	mee	in	
groep	8	en	dat	vind	ik	heel	gezellig.		
Af	en	toe	bezoek	ik	ook	andere	groe-
pen	om	daar	te	kijken	en	te	helpen.		
Ik	ben	geen	vreemde	in	onderwijsland.	
Zelf	ben	ik	jaren	werkzaam	geweest	
op	een	VMBO-zorglocatie	als	lerares	
Engels	en	ben	nu	aan	het	snuffelen	
aan	het	basisonderwijs.
Als	ik	muziek	hoor,	kan	ik	niet	stilzitten.	
Ik	hou	dan	ook	van	zingen	en	dansen.	
Shoppen	en	een	bioscoopje	pakken	
vind	ik	ook	gezellig	om	te	doen.	Kin-
deren	iets	bijbrengen	vind	ik	erg	leuk,	
dus	ik	help	hier	graag	op	school.

Jarig		Meester	César	op	15	november.

Speciaal	basisonderwijs	Rotterdam-West

Korfmakersstraat	68
3026	xj	Rotterdam	

telefoon	010	4768	996
lucasschool@lucasschool.nl
www.lucasschool.nl

Onderdeel	van	de	Rotterdamse	Vereniging	

voor	Katholiek	Onderwijs,	RVKO.	

Schoolontbijt	op	donderdag	10	november

Groep 2-3 ging naar het Maastheater.  
Lees meer op pagina 2.



Groep	2-3
Jarig		Libaan is jarig op 5 november 
en William is op 24 november jarig!

Gezond		Vanaf maandag 31 oktober 
starten wij onder schooltijd met de 
lessen Gezond (met onder andere 
koken) gegeven door juf Deniz en 
meester Rignon van Vakmanstad.
Wij hebben om de week deze les.

Kinderboerderij		Op dinsdag 1 novem-
ber gaan wij naar kinderboerderij  
De Bokkesprong voor de les ‘Alles 
voor een pannenkoek’.

Peutermusical		Donderdag 20 oktober 
zijn we naar de theatervoorstelling 
Bully Bully gegaan. Bully Bully is een 
peutermusical over kinderachtige vol - 
wassen mannen. De kinderen  hebben 
erg genoten van de voorstelling.  
Ze hebben heel leuk meegezongen en 
meegedanst. Ze hebben snorren ge-
kregen die ze heel leuk vonden. Al met 
al hebben we een leuke dag gehad en 
hebben we ervan genoten.

Groep	4-5
Jarig		Op	12	november	is	Nilcela	jarig!

Gezond		Vanaf	maandag	31	oktober	
starten	wij	onder	schooltijd	met	de	
lessen	Gezond	(met	onder	andere	
koken)	gegeven	door	juf	Deniz	en	
meester	Rignon	van	Vakmanstad.
Wij	hebben	om	de	week	deze	les.	

Allerlei	lessen		De	afgelopen	weken	
hebben	wij	naast	rekenen,	lezen	en	
spelling	ook	hele	leuke	andere		vakken	
gedaan.	Zo	hebben	we	theater	les	
gekregen	en	iedere	donderdagochtend	
hebben	de	kinderen	zelfverdedigings-
lessen	gehad.	Na	de	herfstvakantie	
stoppen	de	zelfverdedigingslessen	en	
starten	wij	met	kooklessen.	
Tijdens	de	Kinderboekenweek	zijn	wij	
op	bezoek	geweest	in	Blijdorp.	Op	de	
heenweg	gingen	wij	met	de	bus	en	op	
de	terugweg	met	de	tram.	Wij	hebben	
bijna	alle	dieren	gezien.	De	kinderen	
hebben	ontzettend	genoten	van	het	
uitje.	

Bij	de	zwemlessen	gaan	de	kinderen	
ook	vooruit.	De	opdrachten	in	het	
zwembad	worden	steeds	een	beetje	
moeilijker.	

Groep	5-6
Gezond		Vanaf	maandag	31	oktober	
starten	wij	onder	schooltijd	met	de	
lessen	Gezond	(met	onder	andere	
koken)	gegeven	door	juf	Deniz	en	
meester	Rignon	van	Vakmanstad.

Hallo	allemaal		De	afgelopen	periode	
zijn	we	in	groep	5-6	druk	geweest	met	
belangrijke	en	leuke	dingen.
Als	eerste	was	daar	de	week tegen het 
pesten.	We	hebben	het	dagelijks	gehad	
over	de	posters	die	in	de	klas	hingen	
en	hebben	met	alle	leerlingen	geza-
menlijke	actieposters	gemaakt.	Dit	
thema	is	zo	ontzettend	belangrijk,	dat	
er	ook	het	in	Jeugdjournaal	dagelijks	
aandacht	voor	was.	Tijdens	de	les	van	
Nieuwsbegrip	hebben	we	een	woord-
web	gemaakt	met	daarin	alles	wat	
we	wisten	over	pesten.	Verder	zijn	juf	
Olette	en	juf	Razia	in	de	klas	geweest	
om	uit	te	leggen	dat	zij	de	juffen	zijn	
die	bij	ons	op	school	over	‘het	pesten’	
gaan.	Wanneer	je	er	met	je	eigen	juf	
of	meester	niet	uitkomt	of	die	hebben	
geen	tijd...	dan	mag	je	altijd	naar	deze	
juffen	toe.	De	leerlingen	uit	groep	5-6	
hebben	daar	al	een	paar	keer	gebruik	
van	gemaakt.	Dat	is	heel	erg	knap,	fijn	
dat	ze	dat	doen...	want	alleen	wanneer	
je	over	het	pesten	praat,	kunnen	wij	je	
helpen!	

Verder	heeft	meester	Leen	afscheid	
genomen,	was	er	een	budoles	met	
ballonnen,	een	speurtocht	rondom	
het	thema	van	de	Kinderboekenweek	
(Gi-Ga-Groen),	maakten	we	twee	grote	
vloerpuzzels	van	de	wereld	en	van	
Europa,	kregen	we	een	voorstelling	
van	twee	acteurs	van	het	Maaspodium	
in	de	klas,	gingen	we	naar	Blijdorp	
en	tenslotte	leerden	we	tijdens	het	
schoolzwemmen	de	eerste	beginselen	
van	het	waterpolo.	



Voor	Shareef	was	het	dubbel	feest.	Hij	
vierde	zijn	9e	verjaardag	en	heeft	een	
broertje	met	de	naam	Louay	gekregen.	
Gefeliciteerd	namens	ons	allemaal.	
Heel	veel	geluk!

Groep	6-7
Jarig		Op	6	november	is	Zakaria	jarig!

Gezond		Vanaf	maandag	31	oktober	
starten	wij	onder	schooltijd	met	de	
lessen	Gezond	(met	onder	andere	
koken)	gegeven	door	juf	Deniz	en	
meester	Rignon	van	Vakmanstad.

Lef		Op	dinsdag	22	november	krijgen	

wij	les	van	Schiedams LEF.	In	deze	les	
leren	kinderen	hoe	ze	zichzelf	kunnen	
zijn	en	leren	ze	te	respecteren	dat	
anderen	kinderen	ook	zichzelf	mogen	
zijn.

Theaterlessen		Voor	de	vakantie	hebben	
we	enkele	theaterlessen	gehad.	We	
leerden	het	spel	Zipp en Zapp	met	
steeds	meer	uitbreidingen	en	toevoe-
gingen	erop.	Ook	werden	er	al	kleine	
toneelstukjes	gemaakt.	Wie,	wat	en	
waar	stond	dan	centraal.		
In	de	klas	hebben	we	een	interactieve	
toneelvoorstelling	gehad	met	mensen	
vanuit	de	toekomst.		



Kinderboekenweek		Tijdens	de	Kinder-
boekenweek	hebben	we	twee	speur/
puzzeltochten	gedaan.		De	speurtocht	
in	Diergaarde	Blijdorp	was	wat	lang	
maar	we	hebben	een	hele	gezellige	
dag	in	de	dierentuin	gehad.		

Sporten		Naast	de	gewone	gymlessen	
was	er	deze	periode	ook	ruimte	voor	
een	clinic	BMX-fietsen.	Ondanks	een	
paar	kleine	valpartijtjes	hebben	de	
kinderen	echt	genoten	en	vonden	de	
meesten	het	jammer	dat	het	afgelopen	
is.	Van	budo	hebben	we	laatste	les	
gehad.	De	kinderen	hebben	een	hele-
boel	geleerd:	concentratie,	respect,	
zelfverzekerd	zijn.	Na	de	vakantie	
krijgen	de	kinderen	een	andere	les	van	
Vakman stad.	

Groep	7-8A
Gezond		Vanaf	donderdag	3	november	
starten	wij	onder	schooltijd	met	de	
lessen	Gezond	(met	onder	ander	ko-
ken)	gegeven	door	juf	Samantha	van	
Vakmanstad.

Bouwkeet		Op	vrijdagen	gaan	wij		
’s	ochtends	naar	de	Bouwkeet.

Lef		Op	dinsdag	22	november	krijgen	
wij	les	van	Schiedams	LEF.	In	deze	les	
leren	kinderen	hoe	ze	zichzelf	kunnen	
zijn	en	leren	ze	te	respecteren	dat	an-
dere	kinderen	ook	zichzelf	mogen	zijn.

Gym	met	meester	Rick		We	gingen	
mountainbiken,	tikkie	spelen	en	
andere	activiteit	doen.	Meester	Rick	
is	een	goede	man.	Hij	is	lief	en	heeft	
respect	voor	ons.
Ufuk.

Leuke	dingen		We	doen	leuke	dingen	
op	school:	Theater,	we	doen	elkaar	na	
en	spelletje	Zip	Zap.	Bouwkeet,	we	
gaan	tassen	maken.	Budo	zelfverdedi-
ging.	En	we	doen	ook	voetbaltikkertje.
Ik	vind	gym	makkelijk	en	zwaar	en	je	
kan	punten	verdienen.
Anthony en Leo.

Bouwkeet,	meesters	Rick	en	Chanan		
Hoi,	ik	ga	praten	over	bouwkeet.	Het	
is	leuk.	Je	doet	er	leuke	activiteiten.	
Bijvoorbeeld	textiel,	metaal,	keramiek,	
hout	en	algemeen.
Bij	meester	Rick	is	het	heel	leuk	en	
goeie	gymles.	Wij	zijn	2x	gaan	BMX-en	
en	het	was	zo	leuk.	We	sporten	veel,	
lekker	gezond	en	ik	vind	het	een	top	
gymles.	Bij	meester	Chanan	(theater-
lessen),	doen	we	een	warming-up.	
Goed	bewegen,	het	is	zo	gezond!
Nisrin.

Meesters	Rick	en	Chanan	en	Bouwkeet	
Meester	Rick	ging	ons	jongleren	leren.
Bij	bouwkeet	gingen	we	mooie	tassen	
maken.	Op	school	kunnen	we	goed	
rekenen.	Bij	meester	Chanan	spelen	
we	Zip Zap.	Dan	moet	je	een	beroep	
uitbeelden	en	elkaar	nadoen.
Hakan.

Groep	7-8B
Punt	5		Elke	maandagmiddag	gaan	wij	
voor	kunstlessen	naar	Punt	5.	

Gezond		Vanaf	donderdag	3	november	
starten	wij	onder	schooltijd	met	de	
lessen	Gezond	(met	onder	ander	koken)	
gegeven	door	juf	Samantha	van	Vak-
manstad.

Bouwkeet		Op	donderdagen	gaan	wij	
’s	middags	naar	de	Bouwkeet.

Groep	8
Jarig 	Op	16	november	is	Wojciech	jarig!

Bouwkeet		Op	dinsdagen	gaan	wij		
’s	middags	naar	de	Bouwkeet.

Gezond		Vanaf	donderdag	3	november	
starten	wij	onder	schooltijd	met	de	
lessen	Gezond	(met	onder	ander	ko-
ken)	gegeven	door	juf	Samantha	van	
Vakmanstad.

Poppetje		Ik	vind	bouwkeet	superleuk.	
We	maken	daar	een	avatar	met	de	
3D-printer	en	we	maken	er	ook	een	
omgeving.	Mijn	poppetje	is	superleuk	
en	grappig	met	zwart	en	blauw	haar	
en	een	schild	en	een	blauwe	tas.	
Bekir.

Meester	Rick	is	cool.	Zijn	knieën	waren	
gebroken	bij	de	les.	
Jordan.

We	zijn	BMX-en	en	we	zijn	naar	de	
Dakakkers	geweest.	
Romy.

Planten	proeven		Bij	Dakakkers	leerden	
we	over	planten	en	gingen	we	planten	
en	bloemen	proeven	en	we	leerden	
hoe	die	planten	en	dieren	heten.	
Malak.

Leerlingenraad		Ik	zit	voor	groep	8	in	de		
leerlingenraad.	Daar	hadden	we	te	
horen	gekregen	dat	de	school	gereno-
veerd	zal	worden,	maar	dat	was	nog	
niet	zeker.	De	baas	van	de	RVKO	moet	
eerst	toestemming	geven	en	als	ze	
dat	doet	dan	zal	het	gebeuren.	De	
kinderen	die	de	school	verlaten	dit	jaar	
zullen	dat	misschien	niet	meemaken.
Keano.

Beste	ouders,	verzorgers	en	leerlingen	van	groep	8!	
Cito-	en	drempelonderzoek		Maandag	31	oktober	starten	de	Cito’s	voor	groep	8.	
Het	is	belangrijk	dat	uw	kind	op	tijd	is.	Behalve	op	tijd	zijn	is	het	ook	belangrijk	
dat	uw	kind	uitgerust	is.	
Ze	krijgen	elke	dag	een	toets.	En	de	toetsperiode	kan	twee	weken	duren.	Daarna	
is	bekend	welk	definitief	VO-	advies	wij	als	school	geven	voor	uw	kind.	

Scholenmarkt	maandagavond	14	novem	ber		Dit	jaar	is	een	belangrijk	jaar	voor	de	
kinderen.	Zij	krijgen	het	advies	voor	het	Voortgezet	Onderwijs.	Daarom	organi-
seren	wij	een	scholenmarkt	op	school.	Dit	is	op	maandagavond	van	14	novem-
ber	van	19.00	tot	20.30	uur.	De	volgende	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	zijn	
aanwezig:	het	HPC,	Accent	College,	Nova	College,	Experience	College	en	het	
Design	College.	
U	kunt	dan	informatie	vragen	over	de	scholen.	De	deur	van	de	Lucasschool	gaat	
om	19.00	uur	open.	U	wordt	ontvangen	in	de	speelzaal.	Daar	wordt	verteld	hoe		
je	je	kunt	aanmelden	bij	het	voort	gezet	onderwijs.	Zo	rond	19.30	tot	20.30	kunt	u	
samen	met	uw	kind	langs	de	schoolkraampjes	lopen	en	vragen	stellen.	
Kunt	u	ons	via	Social school	en/of	telefonisch	laten	weten	of	u	komt	en	met	hoe-
veel	mensen.	Wij	hebben	er	zin	en	hopen	u	dan	te	ontmoeten.	


