
december 2020
ma	 di	 wo	 do	 vr	 za	 zo	 	

	 	 1	 2	 3		 4	 5	 6	 	

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 	

	14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

21		 22	 23	 24	 25	 26	 27	

28		 29	 30		 31

	
Vrije	dagen		Vrijdag	4	december	zijn	
alle	kinderen	om	12.30	uur	vrij	van-
wege	Sinterklaas.	De	Kerstvakantie	
begint	op	vrijdag	18	december	en	
duurt	tot	en	met	vrijdag	1	januari.

Sinterklaas
Vrijdag	4	december	zal	op	de	Lucas-
school	de	Sinterklaasviering	plaats-
vinden.	Dit	jaar	anders	dan	u	van	ons	
gewend	bent.	Dit	jaar	komt	er	geen	
echte	Sinterklaas	en	ook	geen	Pieten	
bij	ons	op	bezoek.	Wel	hebben	we	
voor	de	kinderen	andere	leuke	ver-
rassingen	bedacht,	maar	dit	blijft	nog	
even	geheim...	De	kinderen	vieren	het	
feest	in	hun	eigen	klas,	ouders	kunnen	
het	feest	dit	jaar	helaas	niet	mee	vieren.	
Uiteraard	houden	we	u	via	Social 
Schools	op	de	hoogte	van	de	activitei-
ten	van	de	kinderen	op	school!
De	kinderen	zijn	op	vrijdag	4	decem-
ber	om	12.30	uit!

Kerst
Donderdag	17	december	sluiten	wij	
het	jaar	2020	af	op	school.	Dit	jaar	
anders	dan	u	van	ons	gewend	bent.	
Wij	zullen	het	kerstfeest	vieren	zonder	
ouders	in	de	klassen	en	in	plaats	van	
een	kerstdiner	met	een	kerstontbijt.	
U	hoeft	dit	jaar	voor	het	kerstontbijt	
geen	eten	klaar	te	maken.	De	school	
verzorgt	voor	de	kinderen	een	lekker	
ontbijt.	Uiteraard	houden	we	u	via	
Social Schools	op	de	hoogte	van	de	
activiteiten	van	de	kinderen	op	school!

Goede	doelen
Ieder	jaar	doet	de	Lucasschool	mee	
aan	een	goed	doel.	Vorig	jaar	was	dit	
het	inzamelen	van	lege	flessen	voor	
het	Leger	des	Heils.	Dit	jaar	willen	wij	
graag	iets	doen	voor	de	kinderen	en	
hun	families	in	het	Sofia	kinderzieken-
huis.	
De	school	vraagt	u	dan	ook	om	een	
donatie	te	geven	voor	het	ziekenhuis.	
U	bepaalt	zelf	hoeveel	u	geeft	en/of	u	
wat	geeft.	Ook	mogen	de	kinderen	aan	
familie	en	vrienden	een	donatie	vragen	
als	u	het	hiermee	eens	bent.		
Op	23	november	heeft	uw	kind	een	
brief	en	een	envelop	meegekregen	
waarin	u	het	geld	kunt	bewaren.		
Deze	envelop	levert	uw	kind	uiterlijk	
14	december	in	bij	juf	Cynthia,	juf	
Angela	of	juf	Meral.	
Laten	we	er	samen	voor	zorgen	dat	
de	kinderen	in	het	ziekenhuis	meer	
mogelijkheden	krijgen	om	gezond	te	
kunnen	opgroeien!	

Nieuw:	juf	Astrid
Mijn	naam	is	Astrid	
Lansbergen.	Ik	ben		
49	jaar,	getrouwd	en	
heb	3	zoons.	Na	20	
jaar	werkzaam	te	zijn	

geweest	in	het	regulier	onderwijs,	heb	
ik	7	jaar	geleden	de	overstap	gemaakt	
naar	het	speciaal	onderwijs.	Ik	heb	
enorm	veel	zin	om	fulltime	aan	de	
slag	te	gaan	in	groep	4-5.	
Creatief	bezig	zijn	met	foto’s	is	één	
van	mijn	hobby’s,	evenals	lekker	wan-
delen.	Wil	je	nog	meer	van	mij	weten?	
Zoek	me	gerust	op	voor	een	praatje,	
gezellig!	
Groetjes, Astrid.	

Afscheid	juf	Laura
Hallo	allemaal,	na	3,5	jaar	met	heel	
veel	plezier	op	de	Lucasschool	te	heb-
ben	gewerkt,	is	het	per	1	december	tijd	
voor	een	nieuwe	uitdaging.	Ik	heb	een	
hoop	kinderen	van	groep	1	tot	en	met	
groep	8	met	blijdschap	mogen	helpen	
met	de	taal	en	spraak.	Deze	kanjers	
zijn	de	afgelopen	jaren	zo	ontzettend	
gegroeid!	Ik	heb	het	enorm	naar	mijn	
zin	gehad	op	de	Lucasschool	en	ga	de	
lieve	kinderen	en	collega’s	zeker	mis-
sen.	Jullie	zijn	stuk	voor	stuk	toppers!	
Groetjes, juf Laura, logopedie. 

Jarige	juf		Op	15	december	juf	Marian.

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	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!	

	

Speciaal	basisonderwijs	Rotterdam-West

Korfmakersstraat	68
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Onderdeel	van	de	Rotterdamse	Vereniging	

voor	Katholiek	Onderwijs,	RVKO.	

Sinterklaas	wil	liever	geen	corona	krijgen



Groep	1-2-3
Jarig	 Damin is op 15 december jarig, 
Aeden op 18 december en Jahraylio 
op 21 december!

Koken  Op maandag 7 december gaan 
wij van 15.00 tot 16.15 uur koken 
in de ouderkamer. De lessen worden 
gegeven door juf Karin van Dit is wijs. 

Groep 1-2-3 is helemaal in de ban van  
Sinterklaas. De groep volgt het Sinter-
klaasjournaal en lessen uit de thema-
map Sinterklaas.
Het wil niet zeggen dat we weinig 
leren: nee, nee we blijven leren.
Immers op school zijn we om te leren.
We blijven bezig met klanken en letters 
en woorden. Wat dacht u van...
De juf zegt: “Sinterklaas.” Wat is de 
laatste letter? Hoeveel stukjes hoor je 
in het woord Sinterklaas?
Wat hoor je aan het begin van Sinter-
klaas? Wat rijmt er op “zak?”  “Dak.”
Maak een zin met “zak” en “dak”: 
“Piet draagt een zak en hij loopt op 
het dak.”
Wist u dat je veel kan tellen met 
peper noten? Ook erbij en eraf en wat 
is meer en minder. Allemaal belang-
rijke begrippen wanneer we over een 
poos sommen gaan maken.

O ja, we hoorden van een moeder 
dat zij met de envelop van de goede 
doelen ‘Sofia-kinderziekenhuis’ haar 
familie is langs geweest en dat ze al 
aardig wat centjes heeft ingezameld.
Superfijn en alvast dank je wel.
Juf Mariana en Juf Cynthia

De Pieten op bezoek bij meester Paul. 
Meester Paul pakte zijn gitaar erbij en 
er werd gezongen.

Boeken in groep 1-2-3.

Het kasteel van Sinterklaas gebouwd 
door Ky-shairo en Ismail.

Geschilderd. Sinterklaas.

Groep	3-4
Jarig		Richy	is	op	27	december	jarig!

Punt	5		Op	maandag	7	december	
hebben	wij	een	expositie	van	onze	
gemaakte	kunstwerken	in	Punt	5.

Koken		Op	maandag	7	december	gaan	
wij	van	15.00	tot	16.15	uur	koken	in	de	
ouderkamer.	De	lessen	worden	gege-
ven	door	juf	Karin	van	Dit is wijs.

De	kinderen	genieten	van	de	theater-
lessen	op	vrijdag.
Bij	de	gymlessen	kregen	de	kinderen	
vier	keer	boogschietles.	Dit	vinden	de	
kinderen	heel	erg	leuk.
Op	woensdag	hebben	de	kinderen	
muziekles	van	juf	Malika.	De	kinderen	
leren	liedjes	en	dansjes.	
We	zijn	nu	bezig	met	het	toetsen	van	

lezen	en	rekenen.	De	kinderen	hebben	
hard	gewerkt	en	doen	erg	hun	best.
Van	de	week	mochten	de	kinderen	
hun	schoen	zetten.	Er	zat	iets	heel	lek-
kers	in.	Op	4	december	vieren	we	de	
verjaardag	van	Sinterklaas.



Deze	maand	hebben	we	een	hele	
drukke	maand	gehad!	
Als	gymlessen	hebben	we	geleerd	
boogschieten	(met	zachte	punt).		
We	hebben	drie	lessen	gehad.
Ook	zijn	we	naar	de	kinderboerderij	
geweest.	We	hebben	hier	een	les	over	
knaagdieren	gehad.
Tot	slot	zijn	we	bij	het	Maastheater	
geweest.	Hier	zagen	we	een	voorstel-
ling	over	ruzies	die	kunnen	ontstaan	
als	je	op	een	tablet	speelt	of	als	je	
samen	speelt.

Groep	6-7
Jarig		Aladine	is	1	december	jarig,	
Ismail	op	3	december	en	Dylano	op		
8	december!	

Zaalsport		Op	vrijdag	11	december	
hebben	wij	van	15.00	tot	16.30	uur	
zaalsport	in	de	gymzaal	van	de	Nico-
laasschool.	De	lessen	worden	gegeven	
door	meester	Jeremy	van	Dit	is	Wijs.	

Boogschieten,	bouwkeet,	spinnen	
vangen	en	andere	kriebelbeestjes	
Bij	gym	gingen	we	boogschieten.	
Het	was	heel	leuk.	We	moesten	op	
pionnen	schieten.	En	het	was	heel	
moeilijk	om	te	richten.	En	er	waren	
2	kasten.	We	moesten	steeds	van	
kast	naar	kast	zonder	dat	we	geraakt	
werden.	En	volgende	week	moeten	we	
op	elkaar	schieten.	Ik	snapte	de	regels	
niet,	maar	het	was	wel	een	beetje	leuk.	
Maar	de	eerste	les	vond	ik	leuker,	dat	
was	met	een	verhaal.
Josephine.

Bij	gym	gingen	we	boogschieten.	
Het	was	leuk.	We	mochten	op	elkaar	
schieten.	Het	deed	geen	pijn.	Maar	
boogschieten	maakt	je	druk.
Groep	6-7	ging	beestjes	zoeken.	Zoals	
spinnen,	mieren,	lieveheersbeestjes.	
Het	was	echt	leuk.	En	Aladine	durft	de	
spinnen	in	zijn	hand	vast	te	pakken.
Keano.

Het	gaat	over	boogschieten.	We	
gingen	op	elkaar	schieten.	Het	was	
heel	leuk.	We	mochten	aan	het	begin	
een	pijl	pakken.	Eerst	moesten	we	op	
elkaar	schieten.	En	toen	op	de	maat.	
Als	we	de	mat	raakten	dan	kregen	we	
10	punten.	En	aan	het	einde	gingen	
we	op	elkaar	schieten	en	eigenlijk	was	
het	tegelijk	een	spel
Wojciech.

Groep	7
Jarig		Joëll	is	op	3	december	jarig	en	
Marisa	op	13	december!	

Hoi,	ik	ben	Ello		Ik	ga	elke	dinsdag	en	
woensdag	naar	bouwkeet	en	vandaag	
kwam	er	een	zwartepiet	chocoladelet-
ter	in	me	la	zetten	lekker	tijdens	het	
les	eten	en	soms	zecht	de	juf	snoep	
in	je	la	dan	doe	ik	het	maar	dan	stop	
ik	toch	eentje	in	me	broekzak	en	dan	
buiten	eten	zonder	dat	de	juf	dat	weet...
Ello.

Vandaag	hadden	we	supprise	gekregen	
en	we	hadden	dinsdag	lootjes	getrok-
ken.
Beyza.	

Hoi,	ik	ben	Touba		En	je	spreekt	uit	
Toeba	en	ik	houw	fan	dingen	maken	
en	dat	deed	we	op	bouwkeet	dat	was	
heel	leuk	en	doei.
Touba.	



Groep	4-5
Afgelopen	2	weken	hebben	we	van	
Archery	Rotterdam	lessen	gehad	in	
boogschieten.	We	hebben	geoefend	
met	schieten,	mikken	en	meerdere	
spellen	gedaan.	Bedankt	ARC,	we	
vonden	het	superleuk!

Op	dinsdag	24	november	zijn	wij	naar	
het	Maastheater	geweest.	De	voorstel-
ling	heette	Wijzer	en	was	heel	erg	leuk.	
We	hebben	genoten	van	Patrick	en	
Ramses.

Chill lezen.

Wat een mooie Kapla bouwwerken wor-
den er gebouwd. Zie hier het busstation 
van Amir.

Groep	5-6
Extra	vrije	dag		Op	woensdag	9	de-
cember	is	groep	5-6	vrij.

Knaagdieren		Op	maandag	14	de-
cember	gaan	wij	naar	kinderboerderij	
de	Bokkesprong	voor	een	les	over	
knaagdieren.	

De	afgelopen	maand	hebben	we	de	
dans-	en	dramalessen	afgerond.	Als	
afsluiting	zijn	we	naar	het	Maasthea-
ter	geweest	om	naar	een	voorstelling	
te	kijken.	Diverse	onderwerpen	die	
bij	de	les	naar	voren	zijn	gekomen	
konden	de	kinderen	terug	zien	in	die	
voorstelling.		

Bij	twee	gymlessen	hebben	we	gastles	
boogschieten	gehad.	De	kinderen	gin-
gen	goed	beschermd	met	een	masker	
(dat	niet	altijd	even	prettig	zat)	eerst		
oefenen	met	het	aanleggen	en	het	
afschieten	van	de	pijlen.	De	laatste	les	
werd	er	een	soort	toernooitje	gespeeld	
waarbij	de	kinderen	‘tegen’	elkaar	
moesten	spelen.	
De	laatste	weken	van	2020	hebben	we	
nog	een	uitstapje	naar	Blijdorp,	het	
Sinterklaasfeest	met	surprises	en	een	
Kerstfeest.		

Groep	6
Jarig		Op	12	december	is	Sebastian	
jarig	en	Jay-Dion	op	19	december!

Gymkleding		Op	maandag	hebben	wij	
gymlessen.	We	merken	dat		kinderen	
vaak	hun	gymkleding	vergeten.	Het	is		
schoner	en	fijner	als	kinderen	gymmen	
in	andere	kleren	dan	zij	op	school	aan	
hebben.

Zaalsport		Op	vrijdag	11	december	
hebben	wij	van	15.00	tot	16.30	uur	
zaalsport	in	de	gymzaal	van	de	Nico-
laasschool.	De	lessen	worden	gegeven	
door	meester	Jeremy	van	Dit is wijs.	



Groep	7-8
Jarig		Op	4	december	is	Hanaa	jarig!

Extra	vrij		Op	woensdag	2	december	is	
groep	7-8	vrij.

In	het	fablab	van	de	bouwkeet,	hebben	
de	leerlingen	kennis	gemaakt	met	de	
3D-pen.	En	met	de	pen	en	filament	
een	prachtige	broche	gemaakt.

Bouwkeet		Misschien	ga	ik	volgend	
jaar	naar	Bouwkeet.	Na	schooltijd	
vandaag	ga	ik	naar	bouwkeet.	En	ik	ga	
naar	hout.	Ik	weet	niet	wat	ik	ga	doen.	
Ik	weet	niet	de	naam.	Ik	was	eigenlijk	
al	begonnen	met	mijn	ding	te	maken.	
Vandaag	gaan	we	verder	doen.	Ik	vind	
Bouwkeet	heel	leuk.	En	dat	het	leuk	is	
en	dat	vind	gewoon	leuk.	En	dan	kan	
ik	ook	van	Bouwkeet	leren	hoe	ik	iets	
ga	maken.
Hanaa.

Nieuwsbegrip		Ik	en	Damian	hebben	
goed	samengewerkt.	We	helpen	elkaar	
ook.	We	maken	grapjes.	We	kijken	naar	
de	tekst	en	onder	strepen		belangrijke	
zinnen	en	zetten	rondjes	om	de	
moeilijke	woorden.	We	letten	goed	op	
de	vragen	en	antwoorden	goed.	En	we	
zijn	goed	en	we	vinden	nieuwsbegrip	
leuk.
Giraily en Damian L.

Groep	8
Drama		Op	maandag	14	december	
krijgen	wij	dramales	van	meester	Cees.

Begrijpend	lezen		Voor	begrijpend	
lezen	werken	wij	met	de	methode	
Nieuwsbegrip.	Ieder	week	lezen	de	
kinderen	een	tekst	over	een	nieuws-
bericht	en	maken	daar	vragen	over.		
De	afgelopen	weken	hebben	wij	onder	
andere	gelezen	over	het	vuurwerk-
verbod,	robotdolfijnen	en	het	metro-	
ongeluk	in	Spijkenisse.		
Superinteressant!	De	kinderen	kunnen	
u	er	alles	over	vertellen.

Toetsen		De	toetsen	zijn	af.	De	komen-
de	weken	zullen	wij	bezig	zijn	met	het	
verwerkend	van	de	uitslagen	en	het	
schrijven	van	de	adviezen.	In	januari	
krijgt	u	een	uitnodiging	voor	het	defi-
nitieve	schooladvies.	

Ouderkamer
Beste	ouders/verzorgers,	zoals	u	
heeft	gemerkt	is	de	ouderkamer	op	de	
Lucasschool	vanwege	alle	maatregelen	
niet	zo	actief	als	u	van	ons	gewend	
bent.	In	november	hebben	we	toch	de	
mogelijkheid	gekregen	om	met	Punt	5		
een	aantal	activiteiten	te	doen	in	het	
atelier	van	Punt	5	en	zijn	we	met	een	
paar	ouders	naar	het	Natuurhistorisch	
museum	geweest.	
Mocht	u	een	leuk	uitje	willen	in	de	
kerstvakantie	met	uw	kind(eren),	is	
het	zeker	de	moeite	waard	om	dit	
museum	te	bezoeken.	
De	ouderkamer	wenst	u	fijne	feestda-
gen	en	een	gezond	2021!	

Het	team	van	de	Lucasschool	wenst	u		

fijne	feestdagen	en	een	gezond	2021	toe!



Het	gaat	over	boogschieten.	We	gingen	op	elkaar	schieten.	
Het	was	heel	leuk.	Wojciech.


