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Goede	vrijdag	en	Pasen		We	zijn	vrij	
op	vrijdag	15	april	en	maandag	18	april.
Meivakantie		maandag	25	april	tot	en	
met	vrijdag	6	mei.	

Kamp
We	mogen	weer!	Op	woensdag	6	april	
vertrekken	wij	met	groep	7	en	8	naar	
Kamphuis	de	Stulp	in	Baarn.	We	blijven	
2	nachtjes	slapen	en	komen	vrijdag	8	
april	weer	terug	op	school.	Wij	vertrek-
ken	vanaf	het	marktplein,	bij	Pier	80.
Wilt	u	woensdag	6	april	een	lunchpak-
ket	meegeven	aan	uw	kind?
Wij	verzoeken	u	om	vrijdag	8	april	om	
14.00	uur	bij	het	marktplein	te	staan	
om	uw	kind	op	te	halen.
Voor	vragen	over	het	kamp,	kunt	u	
contact	opnemen	met	juf	Jeanette	of	
meester	Paul.
Verdere	informatie	komt	via	een	brief	
en/of	Social Schools.

Schoolreis
Op	donderdag	7	april	gaan	wij	met	de		
kinderen	van	groep	4	tot	en	met	8	op	
schoolreis.	Wij	gaan	naar	pretpark	
Duinrell.	We	vertrekken	om	8.30	uur	
en	komen	om	17.00	uur	weer	op	
school	aan.	Wilt	u	ervoor	zorgen	dat	
uw	kind	om	8.30	uur	op	school	is,	de	
bus	wacht	niet!	Wilt	u	een	lunchpakket	
en	drinken	meegeven	aan	uw	kind?
De	leerlingen	van	groep	1-2-3-4	van		
juf	Mariana	en	juf	Cynthia	gaan	niet	
op	schoolreis.	Zij	krijgen	donderdag		
7	april	een	leuke	verrassing!

	

Paasontbijt	14	april
Het	paasfeest	komt	er	weer	aan.	Op	
donderdag	14	april	willen	we	de	ouders	
graag	uitnodigen	om	in	de	klas	te	
komen	ontbijten.	We	willen	u	vragen	
iets	kleins	klaar	te	maken.	Hiervoor	
ontvangt	u	nog	een	brief.	Zo	hebben	
we	een	lekker	en	gezellig	ontbijt	met	
elkaar.	Na	het	ontbijt	gaan	de	kinderen	
paaseieren	zoeken.	’s	Middags	gaan	
de	klassen	een	circuit	doen	met	ver-
schillende	activiteiten,	zoals	bingo,	
knutselen	enzovoort.	We	gaan	er	een	
gezellige	dag	van	maken!	Vrijdag	
15	april	en	maandag	18	april	zijn	de	
kinderen	vrij.	We	zien	de	kinderen	
dinsdag	19	april	weer	op	school.	

Medezeggenschapsraad
In	de	Medezeggenschapsraad	(MR)	
kunnen	ouders	en	leerkrachten	mee	-	
denken		over	het	beleid	van	de	school.	
Denk	bijvoorbeeld	aan	verkeersveilig-
heid	of	pesten.	Over	sommige	onder-	
werpen	beslist	de	MR	zelfs	mee	
(onderwijstijd/vakantierooster	of	
ouderbijdrage).	
De	MR	wil	de	school	actief	ondersteu-
nen	bij	het	realiseren	van	een	plezie-
rige	veilige	leer-	en	werkomgeving	en		
kwalitatief	goed	onderwijs.	De	samen-
werking	tussen	directie,	team	en	
ouders	is	dan	zeer	belangrijk.		

Ouderkamer
Beste	ouders,	verzorgers,	het	mag	
weer!	Vanaf	april	bent	u	weer	van	harte	
welkom	in	de	ouderkamer	van	de	
Lucasschool.	De	activiteiten	zullen	
zoveel	mogelijk	op	de	donderdagoch-
tend	plaatsvinden.	Indien	dit	veran-
derd,	zal	dit	worden	doorgegeven	via	
Social Schools.	Wij	hopen	u	weer	in	de	
ouderkamer	te	zien!
Groet, Angela.

Jarige	juffen		Juf	Laura	op	10	april	en	
juf	Els	op	14	april.

Speciaal	basisonderwijs	Rotterdam-West
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Onderdeel	van	de	Rotterdamse	Vereniging	

voor	Katholiek	Onderwijs,	RVKO.	

Paasontbijt	donderdag	14	april,	ook	voor	ouders
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Groep	1-2-3-4
Judo  Op woensdag 6 en 13 april heb
ben wij judoles van 12.30 tot 13.30 
uur op de Lucasschool. De les wordt 
gegeven door meester Jimmy.  
 
Zandbak  De zon gaat steeds vaker 
schijnen. De zandbak is weer open en 
daar wordt heel fijn gespeeld. Er wor
den ijsjes en zandkastelen gemaakt.

Maanden		Met bewegen wordt ook 
geleerd. Zo kennen de leerlingen van 
de groep de maanden van het jaar. 
Zij staan zogenaamd op hun hoogste 
berg en gaan met skibewegingen naar 
beneden en zeggen dan: januari, 
februari... Vraagt u eens hoe ze dat 
doen.  

Ze kennen ook moeilijke bewegingen 
en sprongen maken en tellen dan van 
1 naar 20 en van 20 terug naar nul.
Sommige kinderen kunnen al heel 
goed aangeven bijvoorbeeld “Het is 
vandaag donderdag 24 maart 2022. 
En het is lente.” 
	
Lezen  Groep 3 heeft met lezen bijna 
kern 1 af. De letters kennen ze goed. 
Het hakken en plakken van de  letters 
heeft echt nog wel veel oefening 
nodig. Op school oefenen we goed. 
Echter graag ook thuis oefenen, het 
liefst elke dag. 
Met rekenen oefenen we met sommen 
erbij en eraf en met het begrip meten.

Glunderweek		We hebben de glunder
week gehad. Elke dag mochten we 
een cadeautje uitpakken en hier kre
gen we een opdracht bij. We hebben 
samen veel mooie momenten beleefd. 
	
Muziekmeesters		Sinds kort komen 
op dinsdag twee muziekmeesters in 
de klas, meester Chris en meester 
Pim. Meester Pim heeft een gitaar bij 
zich. Er worden oefeningen gedaan en 
liedjes gezongen. De kinderen doen 
enthousiast mee.
Ook hebben we een stagiaire in de 
klas, Meysa. Meysa heeft vroeger ook 
bij ons op school gezeten.

Groep	4-5-6
Jarig		Op	16	april	is	Suna	jarig!

Dansles		Op	vrijdag	1	april	en	maan-
dag	4	april	krijgen	wij	dansles	van	juf	
Stephanie	van	het	Maastheater.
Lezen		Groep	4	kent	nu	bijna	alle	
letters.	Wij	hopen	kern	6	in	deze	twee	
weken	af	te	ronden.	Vanaf	dat	moment	
gaan	wij	veel	leeskilometers	maken,	

lezen,	lezen,	lezen	en	nog	meer	oefe-
nen	met	lezen.
Ook	voor	de	kinderen	in	groep	6	is	het	
heel	belangrijk	om	veel	te	oefenen	met	
lezen.	Als	is	het	iedere	dag	maar	even	
5	minuutjes	thuis.

Blok	blok		Met	rekenen	hebben	wij	al	
bijna	weer	een	blok	uit.	Deze	week	zal	
het	blok	getoetst	worden	en	dan	gaan	
wij	door	naar	het	volgende	rekenblok.

Nu	we	eindelijk	weer	wat	mooier	weer	
hebben	gaan	wij	als	beloning	aan	
het	einde	van	een	dag	hard	werken	
weleens	naar	de	‘grote’	speeltuin.	Hier	
oefenen	de	kinderen	hun	sociale	vaar-
digheden.	Er	wordt	ontzettend	leuk	en	
gezellig	met	elkaar	gespeeld.	

Muziekmeesters		Punt	5	is	helaas	
afgesloten.	De	kinderen	hebben	tien	
weken	mooie	kunstwerken	gemaakt.	
De	muzieklessen	zijn	een	groot	succes.	
De	kinderen	genieten	hier	enorm	van		
en	doen	enthousiast	mee	met	de	
muziekmeesters.	

Nieuw: muziekles van de muziekmeesters Chris en Pim.



Naar	kinderboerderij	De	Bokkesprong





Groep	5
Dansles		Op	vrijdag	1	april	en	maan-
dag	4	april	krijgen	wij	dansles	van	juf	
Stephanie	van	het	Maastheater.

Hallo	allemaal		Graag	delen	we	alle	
leuke	belevenissen	van	deze	maand	
met	jullie.	Dat	waren	er	namelijk	heel		
veel.	We	vierden	maar	liefst	drie	ver	-	
jaardagen.	Imad,	Diego	en	Anas	wer-
den	allemaal	10	jaar.	We	kregen	les	
van	meester	Chanan.	In	de	speelzaal	
mochten	we	ons	denkbeeldige	huis	in-
richten	met	allerhande	materialen	die	
op	het	podium	lagen.	Op	maandag-
middag	gaan	we	voortaan	wekelijks	
naar	Punt	5	en	op	dinsdagmiddag	
krijgen	we	wekelijks	een	muziekles	van	
de	meester	Pim	en	Chris.	

Uiteraard	zijn	we	ook	in	groep	5	volop	
in	de	weer	geweest	met	opdrachten	
rondom	de	Glunderweek.	Naast	het	
complimentenbord	werkten	wij	met	
een	complimentenboom.	We	schreven	
wensen	om	in	de	gelukspot	te	stoppen	
en	vouwden	een	geluks-happertje.	
Natuurlijk	deden	wij	ook	heel	fanatiek	
mee	met	de	samenwerkingsopdrach-
ten	en	genoten	we	van	de	popcorn	
tijdens	de	film.	Alsof	het	allemaal	nog	
niet	genoeg	was,	zijn	we	ook	nog	naar	
een	les	geweest	op	kinderboerderij	De	
Bokkesprong.	Om	bij	te	komen	van	
alle	drukte	brachten	we	een	bezoekje	
aan	de	speeltuin.	Zo,	iedereen	is	weer	
op	de	hoogte.	Tot	volgende	keer.
Groetjes, juf Astrid van groep 5.

Groep	6-7
Jarig		Op	8	april	is	Miri	jarig	en	Deri	is	
op	26	april	jarig!

Dansles		Op	vrijdag	1	en	maandag		
4	april	krijgen	wij	dansles	van	juf	
	Stephanie	van	het	Maastheater.

Bouwkeet		Op	vrijdag	1	en	22	april	gaan	
wij	’s	ochtends	naar	de	Bouwkeet.

Maastheater		Maandag	11	april	gaan	
wij	met	de	bus	naar	het	Maastheater	
voor	de	voorstelling	“Anders	is	een	
hele	normale	Zweedse	naam.”

Koken		Op	maandag	4	en	11	april	gaan		
we	weer	koken	van	15.00	tot	16.30	uur	
op	de	Lucasschool.	De	les	wordt	gege-
ven	door	juf	Ana	van	Dit is wijs.

Veel	extra	activiteiten	in	groep	6-7
De	afgelopen	maand	hebben	we	naast	
de	‘schoolse’	vakken	ook	veel	crea-
tieve	lessen	gedaan.	Meester	Chanan	
van	het	Maastheater	is	bezig	geweest	
om	onze	eigen	(fantasie)kamer	in	te	
richten	en	heeft	tips	gegeven	voor	
groep	7	die	ze	kunnen	gebruiken	bij	de	
bonte	avond	op	kamp.		
Ook	krijgen	de	kinderen	1x	per	week	nu	
muziekles	van	meester	Pim	en	Chris.	
Zij	brengen	hun	gitaar	mee	en	laten	
ons	hele	mooie	ritmes	oefenen	en		
leren	ons	leuke	liedjes	aan.		

Bij	de	Bouwkeet	gaan	we	al	steeds	
meer	zien	van	een	mooi	eindresultaat	
van	de	gemaakte	dingen.		
De	een	na	laatste	week	hadden	we	de	
Glunderweek.	Er	werden	heel	wat	extra	
complimenten	gegeven	en	we	hebben	
geleerd/ervaren	dat	je	al	van	de	klein-
ste	dingen	kan	glunderen/genieten.		

Groep	7-8A
Jarig		Op	13	april	is	Jordan	jarig!

Dansles		Op	vrijdag	1	april	en	maan-
dag	4	april	krijgen	wij	dansles	van	juf	
Stephanie	van	het	Maastheater.

Bouwkeet		Op	donderdag	14	en	21	april	
gaan	wij	’s	middags	naar	de	Bouwkeet.

Glunderweek		Het	was	een	leuke,	fijne	
‘glunderweek’.	Complimenten	geven	
en	ontvangen.	Je	geluksmomenten	
ontdekken…	Het	mooiste	geluksmo-
ment	voor	Sebastian	was	op	vrijdag	
de	popcorn	en	de	film	Inside Out.	
Helemaal	top!!

Kamp		Een	aantal	kinderen	zijn	onder	
begeleiding	van	Chanan	zich	aan	het	
voorbereiden	op	de	bonte	avond.
We	zijn	reuzebenieuwd,	hoor!	

Anthony en Maissa hebben in de Bouw-
keet een prachtige klok gemaakt.  
De Ferrari- klok zorgt ervoor dat Anthony 
altijd op tijd op school is.



Groep	7-8B
Jarig		Op	29	april	is	Samuel	jarig!

Dansles		Op	vrijdag	1	april	en	maan-
dag	4	april	krijgen	wij	dansles	van	juf	
Stephanie	van	het	Maastheater.

Bouwkeet		Op	dinsdag	5,	12	en	19	april	
gaan	wij	’s	middags	naar	de	Bouwkeet.

Groep	7-8C
Dansles		Op	vrijdag	1	april	en	maan-
dag	4	april	krijgen	wij	dansles	van	juf	
Stephanie	van	het	Maastheater.

Glunderweek		In	de	klas	zijn	wij	bezig	
geweest	met	het	geven	en	ontvangen	
van	complimenten.		
Dat	bleek	nog	best	lastig!	Gelukkig	
hebben	we	een	hoop	glunderende	
kinderen	gezien.	

Samsam		Het	thema	van	de	Samsam	
is	ruzie.	In	verschillende	vormen	
bespreken	we	het	onderwerp	ruzie.	
Van	meningsverschillen	van	kinderen	
met	de	gemeente	tot	de	oorlog	in	
Oekraïne.	We	bespreken	de	verschil-
lende	meningen	en	verplaatsen	ons	in	
de	ander.

Instagram		De	Lucasschool	is	nu	ook	
te	volgen	op	Instagram!	Vindt	ons	via	
lucasschoolwest.

Wij	hebben	een	schoolapp,	waarin	heel		
veel	informatie	staat.	U	kunt	deze	app	
downloaden	en	zo	makkelijk	op	de	
hoogte	blijven	van	alles	wat	er	in	de	
klas	en	op	school	gebeurt.	U	kunt	via	
de	app	een	berichtje	sturen	aan	de	
leerkracht,	u	kunt	in	de	weekagenda	
zien	wat	er	die	week	op	het	programma	
staat.	De	leerkracht	plaatst	regelmatig	
een	bericht	op		Social Schools,	zodat	u	
op	de	hoogte	bent	van	wat	er	in	de	klas	
gebeurt.

Heeft	u	nog	geen	Social Schools?	Vraag	
aan	de	juf	of	meester	een	activatiecode	
en	download	de	app!	

Groep	5	ging	naar	Punt	5
Zie pagina 3.

Nieuwsbrief		Wij	geven	de	nieuwsbrief	
mee	op	de	eerste	schooldag	van	de	
maand.	Heeft	u	de	nieuwsbrief	niet	
ontvangen,	laat	het	ons	dan	even	weten.
U	vindt	de	nieuwsbrief	ook	op	onze	
website,	www.lucasschool.nl.	


