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Vakantie		Voorjaarsvakantie	maandag	
27	februari	tot	en	met	vrijdag	3	maart.
Maandag	20	maart	is	er	een	studiedag	
voor	de	leraren.	Alle	kinderen	zijn	dan	
vrij.

Jarige	juffen		Juf	Léoni	van	de	leeskli	niek		
op	9	maart,	juf	Katinka	16	maart,	juf	
Irma	27	maart	en	juf	Mariana	29	maart.

Groep	2-3-4
Jarig		Op	31	maart	is	Noenna	jarig!

Theaterles		Op	woensdagen	hebben	wij		
onder	schooltijd	theaterles,	gegeven	
door	meester	Chanan	van	het	Maas
theater	voor	Dans.

Techniek		Op	woensdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	de	les	Techniek	door	
juf	Yanilka	van	Vakmanstad.	

Schoolschrijver		De	kinderen		hebben	
deze	maand	twee	lessen	mogen	
ontvangen	van	onze	schoolschrijver,	
Marlies	Verhelst,	waarbij	zij	vol	be
wondering	en	aandachtigheid	hebben	
geluisterd	naar	de	verhalen	die	werden	
voorgelezen	en	actief	deelnamen	aan	
de	verhaallijn	door	mee	te	spelen,	te	
zingen	en	te	dansen.	Dit	heeft	hen	veel	
plezier	gebracht.

Filosofiecertificaat		Na	een	periode	vol	
inspirerende	filosofielessen	waarbij	de	
kinderen	volop	ruimte	kregen	om	hun	
eigen	gedachten	en	ideeën	te	delen,	
ontvingen	zij	vol	trots	hun	certificaat.	
Na	de	vakantie	zullen	zij	zich	vol	
enthousiasme	storten	op	de	techniek

lessen,	klaar	om	nieuwe	kennis	en	
vaardigheden	op	te	doen.

Groep	4-5
Techniek		Op	woensdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	de	les	Techniek,	gege
ven	door	juf	Yanilka	van	Vakmanstad.

Theaterles		Op	woensdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	theaterles,	gegeven	
door	meester	Chanan	van	het	Maas-
theater voor Dans.

Punt	5		Op	maandagen	gaan	wij		
’s	middags	naar	Punt	5.
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Vier	vette	stippen	tegen	pesten

In groep 5-6 kwamen we in actie tegen  het pesten. Zie pagina 2.



Verhalen		In	de	klas	zijn	de	kinderen	
bezig	geweest	met	het	schrijven	van	
verhalen.	De	kinderen	hebben	les	
gehad	van	de	schoolschrijfster.	
Er	is	veel	voorgelezen	en	de	kinderen	
uit	groep	5	lezen	op	dit	moment	in	
Dolfje Weerwolfje	van	Paul	van	Loon.
De	groep4kinderen	kennen	nu	bijna	
alle	letters.	Zij	werken	nu	in	kern	6	en	
moeten	nog	2	letters	leren.	
De	afgelopen	weken	hebben	de	kinde
ren	op	maandag	filosofieles	gehad.		
Na	de	vakantie	beginnen	de	kinderen	
met	technieklessen.

Groep	5-6
Jarig		Op	9	maart	is	Manuel	jarig!

Theaterles		Op	woensdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	theaterles	gegeven	
door	meester	Chanan	van	het	Maas
theater	voor	Dans.

Techniek		Op	woensdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	de	les	Techniek,	gege
ven	door	juf	Yanilka	van	Vakmanstad.

Hallo	allemaal		Veel	leuke	dingen	ge		
daan	deze	periode.	We	vierden	de	
verjaardag	van	KyShairo,	mochten	
naar	het	filmfestival	in	Rotterdam,	
kregen	een	les	over	knaagdieren	op	de	
kinderboerderij	en	schoolschrijfster	
Marlies	kwam	in	de	klas.	

Ondanks	al	deze	gezellige	activiteiten	
was	het	ook	nodig	om	wederom	veel	
aandacht	te	schenken	aan	het	onder
werp	Pesten.	Begin	van	het	schooljaar	
hebben	we	meegedaan	aan	de	week	
tegen	het	Pesten.	Tijdens	de	Glunder
week		hebben	we	met	elkaar	veel	
oefeningen	gedaan	om	te	ervaren	hoe	
het	was	om	complimenten	te	geven	
en	te	ontvangen.	Ook	werd	er	door	
rollenspel	aangeleerd	hoe	je	op	een	
vriendelijke	manier	de	aandacht	van	
klasgenoten	kunt	vragen,	waardoor	
ze	het	leuk	vinden	om	je	vriend(in)	te	
worden.	Klasgenoten	schoppen,	slaan	
of	schelden	met	de	meest	vreselijke	
woorden,	zorgt	voor	ruzie	in	plaats	
van	vriendschap!	Wat	toen	allemaal	
besproken	en	geleerd	is,	lijkt	wat	weg
gezakt	te	zijn.	Aandacht		voor	Pesten	is	
zo	belangrijk	dat	er	ook	op	de	televisie	
veel	aandacht	voor	is.	Bijvoorbeeld	op	
Zapp,	daar	hebben	ze	de	actie	Stip It	
opgezet.	Wij	hebben	daar	met	onze	
groep	ook	aan	me	gedaan.	Door	het	
zetten	van	4	stippen	zeg	je	nee tegen 
Pesten	met	vier	belangrijke	punten.	
●			Pesten	is	niet	Oké,	ik	doe	er	niet	

(meer)	aan	mee.
●			Ik	sluit	niemand	buiten,	voor	mij	

hoort	iedereen	erbij.



●			Ik	praat	erover	als	pesten	mij	bang	
of	verdrietig	maakt.

●			Ik	zal	proberen	op	te	komen	voor	
iemand	die	gepest	wordt.

Het	zijn	vier	belangrijke	punten	waar
aan	iedereen	zich	moet	houden	om		
het	pesten	te	stoppen.	
Pesten	is	een	groepsproces	waarin	
iedereen	zijn	eigen	rol	speelt.	De	
pester(s)	hebben	anderen	nodig	om	
de	rol	van	pester	goed	te	kunnen	spe
len.	Die	'anderen'	kunnen	met	elkaar	
voorkomen	dat	de	pester(s)	de	kans	
krijgen	om	te	pesten.	Wanneer	zij	met	
elkaar	beslissen	dat	het	moet	stoppen	

en	zij	de	pester(s)	niet	meer	steunen,	
gaat	het	pesten	meestal	voorbij.	Dit	
is	zeker	ook	van	belang	bij	het	online	
pesten	tijdens	het	spelen	van	online	
games	of	in	een	groepsapp.	Het	
pesten	speelt	zich	vaak	na	schooltijd	
af	en	is	online,	wij	hebben	daar	als	
leerkrachten	geen	zicht	op.	Daarom	
het	vriendelijke	verzoek	aan	ouders/
verzorgers	om	zich	hier	bewust	van	te	
zijn.	Kijk	en	luister	als	ouder/verzor
ger	eens	mee	als	ze	online	aan	‘het	
spelen’	zijn.	Let	daarbij	op	de	gebaren	
die	ze	maken	en	het	taalgebruik	naar	
elkaar.	Is	uw	zoon/dochter	wel	echt	
online	aan	‘het	spelen’	of	lijkt	het	
meer	op	.....
Want	alleen	met	elkaar	kunnen	we	het	
pesten	stoppen!

Groep	6-7
Welkom	Apurbo		We	hebben	een	nieu
we	leerling	in	de	klas	erbij	gekregen.	
Welkom	Apurbo.	Veel	kinderen	helpen	
hem	met	de	weg	te	vinden	binnen	de	
school.		

Jarig		Op	11	maart	zijn	Imad	en	Juliano	
jarig,	Diego	is	op	14	maart	jarig	en	
Anas	op	23	maart!

Theaterles		Op	dinsdagen	(maar	niet	
op	dinsdag	21	maart)	hebben	wij	on
der	schooltijd	theaterles	gegeven	door	
meester	Chanan	van	het	Maastheater 
voor Dans.	

Schoolschrijver		Op	woensdag	8	en	15	
maart	hebben	wij	onder	schooltijd	les	
van	schoolschrijver	Marlies.

Techniek	Op	donderdagen	hebben	
wij	onder	schooltijd	de	les	Techniek,	
gegeven	door	meester	Jasper	van	
Vakmanstad.

Filmfestival		Afgelopen	maand	zijn	we	
met	de	klas	naar	bioscoop	Lantaarn	
Venster	geweest	voor	het	Filmfestival	
Rotterdam.	We	hebben	er	ook	een	

aantal	lessen	over	gehad.	We	hebben	
onze	eigen	identiteit	ontdekt.	
De	filosofielessen	zijn	afgesloten	met	
het	behalen	van	een	certificaat	voor	
elke	leerling.	Na	de	vakantie	gaat	Vak-
manstad	Technieklessen	geven.
Elke	week	krijgen	we	les	van	de	school		
schrijfster.	We	werken	allemaal	in	een	
eigen	map	waar	we	diverse	opdrachten	
in	maken.	

	

Ook	meester	Chanan	is	met	de	toneel	
lessen	wekelijks	aan	het	oefen	met	
allerlei	rollen/verhalen.	De	kinderen	
gaan	steeds	beter	zelf	een	toneelstukje	
spelen.		

Groep	7-8A
Theaterles		Op	dinsdagen	(maar	niet	
op	dinsdag	21	maart)	hebben	wij	onder	
schooltijd	theaterles,	gegeven	door	
meester	Chanan	van	het	Maastheater	
voor	Dans.	

Schoolschrijver		Op	woensdag	8	en		
15	maart	hebben	wij	onder	schooltijd	
les	van	schoolschrijver	Marlies.



Techniek		Op	donderdagen	hebben	
wij	onder	schooltijd	de	les	Techniek,	
gegeven	door	meester	Jasper	van	
Vakmanstad.

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

Valentijnsdag		Een	begroeting	met	
complimentjes	voor	iemand	die	je	lief	
vindt.

Drama		Een	dramaopdracht	van	
meester	Chanan	op	Valentijnsdag.

Groep	7-8B
Jarig		Op	9	maart	is	Amina	jarig!	
Dinara	is	op	10	maart	jarig!

Theaterles		Op	dinsdagen	(behalve	op	
dinsdag	21	maart)	hebben	wij	onder	
schooltijd	theaterles,	gegeven	door	
meester	Chanan	van	het	Maastheater	
voor	Dans.	

Techniek		Op	woensdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	de	les	Techniek,	gege
ven	door	juf	Yanilka	van	Vakmanstad.

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

Groep	8
Jarig		Op	27	maart	is	Bekir	jarig!

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

Theaterles		Op	dinsdagen	hebben	wij	
onder	schooltijd	theaterles	gegeven	
door	meester	Chanan	van	het	Maas-
theater voor Dans.

Schoolschrijver		Op	woensdag	8	en		
15	maart	hebben	wij	onder	schooltijd	
les	van	schoolschrijver	Marlies.

Techniek		Op	donderdagen	hebben	
wij	onder	schooltijd	de	les	Techniek,	
gegeven	door	meester	Jasper	van	
Vakmanstad.

Kunsthal		Op	dinsdag	21	maart	gaan	
wij	naar	de	Kunsthal.	We	gaan	de	ten
toonstelling	Black Fantastic	bekijken.

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!	

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


