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Zomervakantie		Vrijdag	8	juli	t/m	
vrijdag	19	augustus	2022.

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.	

Nieuwe	directeur		
Beste	ouders	en	verzor
gers,	ik	ben	Jacco	van	de	
Burgt	en	ik	kijk	er	naar	
uit	om	volgend	school
jaar	als	directeur	bij	de	
Lucasschool	te	starten.
In	het	verleden	ben	ik	actief	bezig	ge
weest	voor	Jeugdzorg	&	Onderwijs	en	
in	het	regulier	en	speciaal	onderwijs.
Er	is	niets	mooier	dan	kinderen	die	hun		
talenten	kunnen	laten	zien	en	dat	
hoop	ik	samen	met	het	team	van	de	
Lucasschool	en	met	u	te	kunnen	orga
niseren	voor	onze	kinderen.
Geen	enkele	visie	is	bij	voorbaat	de	
juiste	of	onjuiste	en	ik	probeer	er	voor	
een	ieder	te	zijn.		
Een fijne zomervakan tie en tot volgend 
schooljaar!	Jacco van de Burgt

Jarige	juffen		Juf	Jeanette	7	juli,	juf		
Astrid	en	juf	Razia	allebei	24	augustus.

Schoolverlaters
Nog	2	weken	en	dan	zit	het	erop.		
De	basisschooltijd.	Op	naar	de	mid-
delbare	school.	
	
Natuurlijk	moet	dat	gevierd	worden.
Op	dinsdag	5	juli	gaan	wij	met	alle	
leerlingen	van	groep	8	klimmen	in	Fun	
Forest.	Dit	doen	wij	gewoon	onder	
schooltijd.	De	leerlingen	eten	in	het	
klimpark,	dit	wordt	verzorgd	door	Fun	
Forest.	U	hoeft	geen	eten	of	drinken	
mee	te	geven.
Belangrijk:	let	erop	dat	uw	kind	dichte	
schoenen	aan	heeft,	bijvoorbeeld	
sportschoenen.	Slippers	en	sandalen	
zijn	niet	toegestaan.	Sportieve	kleding	
is	ook	handig.	De	haren	van	uw	kind	
graag	in	een	staart.	Geen	sieraden,	
horloges	e.d.	

De	groep	7leerlingen	van	groep	78A,	
78B	en	78C,	blijven	op	school.	Zij	
krijgen	les	van	juf	Larissa,	juf	Laura	en	
juf	Razia.

Eindvoorstelling		Op	woensdag	6	juli	
is	de	eindvoorstelling.	De	kinderen	
van	groep	8	gaan	vanuit	school	door	
naar	het	Maastheater.	Hier	vindt	van	
15.00	tot	17.00	de	eindvoorstelling	
plaats.	U	bent	van	harte	uitgenodigd	
om	hiernaar	te	komen	kijken!	

Op	donderdag	7	juli	is	groep	8	vrij.	

Met	pensioen	en	afscheid
In	de	zomervakantie	gaan	meester	
Ben,	juf	Cynthia,	juf	Ineke	en	meester	
Paul	met	pensioen.
	
Meester	Paul	wordt	volgend	school
jaar	opgevolgd	door	Jacco	van	de	
Burgt,	onze	nieuwe	directeur.	Meester	
Jacco	en	juf	Irma	Vijfvinkel	zullen	
samen	de	directie	gaan	vormen.

Op	donderdag	7	juli	2022	om	14.15	
uur	is	er	een	speciale	afscheidsvoor
stelling	op	de	Lucasschool.	U	bent	
vanaf	14.00	uur	van	harte	welkom.	
Er	volgt	nog	een	uitnodiging.
Na	de	voorstelling	om	ongeveer	
15.00	uur	kunt	u	samen	met	uw	kind	
afscheid	nemen	van	meester	Paul	en	
ook	van	meester	Ben,	juf	Cynthia	en	
juf	Ineke.	We	doen	dat	met	een	hapje	
en	een	drankje.	En	daarna:	prettige	
vakantie!

Afscheid	juf	Valerie		
Lieve	leerlingen,	voor	
de	meeste	van	jullie	is	
volgend	schooljaar	een	
nieuw	begin	op	deze	
school.	Ook	ik	zal	een	

nieuw	begin	starten,	alleen	op	een	an
dere	onderwijsinstelling.	Dit	betekent	
dat	ik	ga	stoppen	met	werken	hier	bij	
de	Lucasschool.	Ik	ga	nu	werken	in	
het	voorgezet	onderwijs,	in	de	functie	
media,	vormgeving	en	ICT.	
Ik	kijk	er	superveel	naar	uit	voor	deze	
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Afscheid	meesters	en	juffen	op	donderdag	7	juli		



nieuwe	en	mooie	uitdaging.	Maar	
natuurlijk	ga	ik	jullie	allen	heel	erg	
missen.	Zo	nu	en	dan	zal	ik	een	be
zoekje	brengen,	om	te	kijken	hoe	het	
met	jullie	gaat.		
Ik	wens	jullie	allen	enorm	veel		succes	
en	vooral	plezier	in	het	nieuwe	school
jaar!	
Veel liefs, juf Valerie. 

Afscheid	juf	Larissa		
Lieve	kids	&	ouders,	
	komend	schooljaar	
wordt	één	groot	avon
tuur.	Misschien	ga	
je	naar	een	nieuwe	

(middelbare)	school,	ga	je	verhuizen	
of	komt	er	een	broertje	of	zusje	bij?	
Je	gaat	zeker	naar	een	nieuwe	groep	
en	volgend	jaar	begint	ook	de	nieuwe	
directeur!
Mijn	avontuur	voor	volgend	school
jaar	brengt	mij	op	een	nieuwe	school:	
de	Poldervaart	in	Schiedam.	Ik	vind	
het	spannend	dat	dit	nieuwe	avontuur	
gaat	beginnen,	maar	ga	alles	op	de	
Lucasschool	ook	wel	erg	missen!
Ik	wil	je	bedanken	voor	de	leuke	jaren	
en	ik	hoop	je	zeker	nog	eens	tegen	te	
komen!
En	denk	eraan:	de	toekomst	is	van	
jou,	dus	maak	er	het	beste	van!
Groetjes, juf Larissa.

Andere	functie	juf	
Jolanda		Lieve	allemaal,	
na	acht	jaar	op	de	
Lucasschool	te	hebben	
gewerkt	neem	ik	af
scheid.	Vanochtend	liep	

ik	in	alle	vroegte	het	schoolplein	op.	
De	school,	het	plein,	het	lag	er	rustig	
bij	in	de	zon.	Allerlei	herinneringen	
kwamen	bij	mij	op.	Met	ontzettend	
veel	plezier	heb	ik	hier	gewerkt	en	
veel	geleerd.	Eén	ding	weet	ik	zeker,	
ik	ga	de	kinderen	ontzettend	missen.	
Na	de	zomer	zal	ik	werkzaam	zijn	als	
orthopedagoog.	Ik	zal	zeker	nog	op	de	
Lucasschool	aan	de	slag	gaan,	maar	
in	een	andere	rol.	Ik	wil	alle	ouders/	
verzorgers	met	wie	ik	te	maken	heb	
gehad	bedanken	voor	het	gestelde	ver
trouwen	in	mij.	Ik	wens	jullie	allemaal	
het	allerbeste	toe	voor	de	toekomst.
Rest	mij	nog	iedereen	een	hele	fijne	
zomervakantie	te	wensen!
Lieve groetjes, juf Jolanda.
	

Groep	1-2-3-4
En zo is het jaar alweer ten einde.
We hebben de toetsen afgerond en de 
zomervakantie komt eraan.
In de klas hebben we een vakantie-
hoek. Daar staat een tent, een zand-
bak, een kampvuur.
Rond het kampvuur worden liedjes 
gezongen en marshmallows gegeten
In de campingwinkel wordt er fruit 
gekocht.

Na de vakantie zullen er ook een 
aantal kinderen niet meer op de 
Lucasschool terugkomen. Zij zullen op 
een andere school gaan starten. Wij 
wensen hen veel plezier daar. 
Ook zijn er kinderen die door zullen 
schuiven naar een volgende groep. 
Ook zal juf Cynthia volgend school-
jaar niet meer op de Lucasschool te 
vinden zijn. Zij gaat genieten van 
haar welverdiende pensioen. Wij zul-
len haar missen!
Laten we allemaal gezond blijven en 
van een fijne vakantie genieten.
Juf Mariana en juf Cynthia.

Groep	4-5-6
Wij	hebben	een	heel	leuk	uitje	gehad	
naar	de	Dakakker.	Hier	zijn	wij	met	de	
tram	naartoe	gegaan.	Wij	hebben	hier	
veel	geleerd	over	hoe	planten	groeien	
en	welke	planten	en	bloemen	je	kunt	
eten.	
Verder	hebben	wij	ook	een	zeer	leuke	
dansles	gehad.	De	kinderen	hebben	
een	dansje	geleerd	en	mochten	deze	
ook	uitvoeren	voor	de	eigen	klas.	
De	kinderen	uit	groep	4	kennen	alle	
letters	en	het	lezen	gaat	steeds	beter.	
Groep	6	heeft	de	laatste	weken	nog	
hard	gewerkt	aan	het	automatiseren	
van	de	deelsommen.
Riad	heeft	een	spreekbeurt	gegeven	
over	autisme.	Hier	kwamen	interes
sante	vragen	over.	



Bijna	alle	kinderen	zwemmen	nu	in	
het	diepe	bad.	Daar	zijn	de	kinderen	
erg	trots	op!	Zij	gaan	altijd	met	veel	
plezier	naar	de	zwemles.
Ik	wens	alle	kinderen	heel	veel	leerple
zier	in	hun	volgende	klas.	

Groep	5

Hallo	allemaal		Net	zoals	in	alle	
andere	groepen,	zijn	ook	de	leerlingen	
in	groep	5	druk	bezig	geweest	met	het	
maken	van	de	Citotoetsen.		
Gelukkig	waren	er	ook	een	aantal	leuke	
bezig	heden	waarbij	ze	zich	konden	
ontspannen.	Aan	het	spelen	uit	de	
speelgoedkratten,	een	puzzel	maken,	
boogschieten	tijdens	de	gymles	of	
creatief	bezig	zijn	bij	Punt	5	beleven	
ze	bijvoorbeeld	altijd	erg	veel	plezier.	
Verder	vierden	we	de	verjaardagen	van	
Lucas,	Mohamed	en	Gimairo.	Ook	
tijdens	het	Lentefeest	waren	er	veel	
leuke	activiteiten	te	doen.	Op	naar	het	
laatste	stukje	van	dit	schooljaar.	Het	is	
voorbij	gevlogen!
Groetjes van juf Astrid.

Groep	6-7
Laatste	weken		Nog	heel	even	en	dan	
sluiten	we	het	jaar	af	en	gaan	alle	kin
deren	naar	een	volgende	groep.	
In	de	klas	merken	we	steeds	meer	
dat	we	woorden	tegen	komen	die	in	
de	klas	op	de	woordmuur	staan	en	
waarmee	we	diverse	korte	spelletjes	
spelen.		
De	kinderen	hebben	een	mooi	en	
gezellig	lentefeest	gehad.	
Er	zijn	nog	twee	gastlessen	geweest.		
We	hebben	in	een	dansles	een	compu
terspel	na	gebootst	en	in	de	klas	heb
ben	we	nogmaals	bureau	Halt	gehad	
over	social	media.

Groep	7-8A

Anthony met zijn zelfgemaakte spacebril.



Het	Lentefeest	van	10	juni



Groep	7-8B	
Op	vrijdag	1	juli	is	juf	Marian	vrij.	Juf	
Katinka	staat	voor	de	groep.

Wij hebben een dode hoekles gehad van 
Veilig Verkeer Nederland.

Ismail de kanjer!

Jarige jobben Jordyon en Josephine.

Groep	7-8C
Theater		De	kinderen	van	groep	8	zijn	
druk	aan	het	oefenen	voor	de	eind
voorstelling.	Dit	doen	wij	onder	lei
ding	van	een	theaterleraar.	We	werken	
hier	onder	schooltijd	regelmatig	aan.

Tweede	Wereldoorlog		De	afgelopen	
periode	hebben	wij	veel	aandacht	
besteed	aan	de	Tweede	Wereldoorlog.	
De	kinderen	hebben	geleerd	over	het	
begin	en	het	einde	van	de	Tweede	
Wereldoorlog,	de	Jodenvervolging	en	
het	verzet.	

Vakanties	2022–2023
Herfstvakantie		maandag	24	oktober	
t/m	vrijdag	28	oktober	2022.
Sinterklaas		maandagmiddag	5	decem
ber	2022.
Kerstvakantie		vrijdag	23	december	
2022	t/m	vrijdag	6	januari	2023.
Voorjaarsvakantie		Maandag	27	febru
ari	t/m	vrijdag	3	maart	2023.
Paasvakantie		Vrijdag	7	april	en	maan
dag	10	april	2023.
Meivakantie		maandag	24	april	t/m	
vrijdag	5	mei	2023.
Hemelvaartvakantie		donderdag	18	mei	
en	vrijdag	19	mei	2023.
Tweede	Pinksterdag		Maandag	29	mei.	
Zomervakantie		Vrijdag	7	juli	t/m	
vrijdag	18	augustus	2023.

Studiedagen	2022–2023		Donderdag	
22	september	2022,	donderdag	23	
maart	2023	en	maandag	22	mei	2023.

Groepsindeling	2022–2023
Groep	2-3		Juf	Mariana,	wo, do,	juf	
Razia,	ma, di, vr.
Groep	4-5		Juf	Jamy,	alle dagen.
Groep	5-6		Juf	Astrid,	alle dagen.	
Groep	6-7		Meester	Luuk,	ma, di, do, 
vr,	en	juf	Razia,	wo.
Groep	7-8A		Juf	Marian,	ma, di, vr,	en	
juf	Laura,	wo, do.
Groep	7-8B		Juf	Katinka,	alle dagen.
Groep	8	 Juf	Esther,	ma, wo, do, vr,	en	
juf	Laura,	di.

Ouderkamer
Beste	ouders,	verzorgers,
U	bent	weer	van	harte	welkom	in	de	
ouderkamer	van	de	Lucasschool.	De	
activiteiten	zullen	zoveel	mogelijk	op	
de	donderdagochtend	plaatsvinden.	
Indien	dit	veranderd,	zal	dit	worden	
doorgegeven	via	Social	Schools.
Wij	hopen	u	weer	in	de	ouderkamer	
te	zien!
Groet, Angela.

Snoep	op	school		Het	meenemen	van	
snoep	naar	school	is	niet	toegestaan.
Toch	komen	er	regelmatig	kinderen		
’s	morgens	al	snoepend	naar	school	
toe.	
We	zien	er	streng	op	toe	en	nemen	al	
het	snoepgoed	in.	De	kinderen	krijgen	
dit	niet	meer	terug.	

Ontbijt		Wij	vinden	het	heel	belangrijk	
dat	kinderen	thuis	een	goed	ontbijt	
krijgen.	
We	verwachten	van	de	ouders,	dat	uw	
kinderen	ontbeten	hebben	als	zij		
’s	morgens	op	school	komen.	Geeft	
u	hen	voor	de	pauzes	een	gezonde	
lunch	mee	en	geen	geld	of	snoep!
Wilt	u	bij	traktaties	voor	verjaardagen	
liever	geen	snoep	meegeven?

Hulp	gezocht
Met	het	wegvallen	van	meester	Moha
med,	die	bij	ons	conciërge	was,	blijven	
er	heel	wat	klusjes	liggen.
We	zijn	op	zoek	naar	mensen	die	ons	
willen	helpen	met	bijvoorbeeld	de	was		
doen,	de	keuken	schoonmaken,	het	
plein	vegen,	gaten	boren,	dingen	op
hangen,	lampen	vervangen,	opruimen...
Wilt	u	ons	een	uurtje,	een	ochtend	of	
een	middag	in	de	week	helpen?	Of	
misschien	wel	vaker?	Of	weet	u	mis
schien	iemand?
Bel,	stuur	een	berichtje	of	spreek	
iemand	aan,	we	horen	graag	van	u.

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	program
ma	staat.	De	leerkracht	plaatst	regel
matig	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	activa
tiecode	en	download	de	app!	

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.	




