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Herfstvakantie		Maandag	24	oktober	
tot	en	met	vrijdag	28	oktober.

Hulp	gezocht
De	Lucasschool	zoekt	mensen	die	
willen	helpen	met	bijvoorbeeld	de	was	
doen,	de	keuken	schoonmaken,	het	
plein	vegen,	gaten	boren	en	dingen	
ophangen,	lampen	vervangen,	oprui-
men...		
Wilt	u	ons	een	uurtje,	een	ochtend	
of	een	middag	in	de	week	helpen?	
Of	misschien	wel	vaker?	Of	weet	u	
misschien	iemand?	Bel,	stuur	een	
berichtje	of	spreek	iemand	aan,	we	
horen	graag	van	u.

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. 

Jarige	juf		Op	30	oktober	juf	Angela.	

Nieuw:	juf	Meike
Hallo!	Mijn	naam	is	
Meike	Kester.	Ik	ben	
21	jaar	oud.	Ik	woon	in	
Hoek	van	Holland	sa-
men	met	mijn	ouders,	

zusje	en	hond.	Ik	zit	in	mijn	laatste	
jaar	van	de	opleiding	HBO	Pedagogiek.		
In	mijn	vrije	tijd	sport	ik	graag	en	beoe	-	
fen	ik	onder	andere	de	sport	taekwon-
do.	Verder	geef	ik	leiding	aan	een	groep		
kinderen	bij	de	scouting.	Dit	hele	
school	jaar	zal	ik	van	dinsdag	tot	en	met	
vrijdag	stage	lopen	op	de		Lucasschool	
bij	de	Intern	begeleiders.	Tot	snel!	

Nieuw:	juf	Jill
Mijn	naam	is	Jill	Damen.	
Ik	ben	afgestudeerd	Oe-
fentherapeut	Mensen-
dieck	en	gespecialiseerd	
Kinderoefentherapeut.	

Ik	ben	werkzaam	binnen	iMotoriek	op		
verschillende	basisscholen	in	Rotter-
dam.	Ik	zal	de	nieuwe	Kinderoefen-
therapeut	op	de	Lucasschool	worden.	
U	zult	mij	op	de	dinsdag	op	school	
kunnen	vinden.	U	kunt	mij	bereiken	
via jill.damen@imotoriek.nl	of	telefoon	
06	4002	9975.

Nieuw:	juf	Seyda
Mijn	naam	is	Seyda	Nur		
Dogruca,	ik	ben	28	
jaar	oud.	Afgelopen	
zomer	ben	ik	getrouwd.	
Met	mijn	man	ben	ik	

verhuisd	naar	Zuidland.	In	2017	heb	
ik	mijn	opleiding	Speciaal	Onderwijs	
afgerond	aan	de	Marmara	Universiteit	
in	Istanbul.	Ik	heb	vervolgens	drie	jaar	
gewerkt	in	het	buitenland.	Mijn	werk	
was	vooral	gericht	op	kinderen	met	
autisme	en	downsyndroom.	Halverwe-
ge	september	ben	ik	begonnen	als	juf	
voor	groep	2-3.	In	mijn	vrije	tijd	hou	ik	
van	films	kijken,	wandelen,	bordspel-
len	en	biljarten.

Ouderkamer
Beste	ouder/verzorger,	het	nieuwe	
schooljaar	is	weer	in	volle	gang,	zo	ook	
de	ouderkamer!	Elke	ochtend	zijn	er	
ouders	koffie	en	thee	aan	het	drinken	
en	met	elkaar	in	gesprek.
Ook	hebben	er	al	een	aantal	activi	tei-	
t	en	plaatsgevonden:	een	logopedie-
bijeenkomst	van	Juf	Naomi,	een	Pad-	
bijeenkomst	van	juf	Mariana,	we	
hebben	het	ouderbetrokkenheidspel	
gespeeld	en	we	zijn	met	elkaar	in	ge-
sprek	geweest	over	de	dingen	die	om	
ons	heen	gebeuren.	
Natuurlijk	zijn	er	de	komende	periode	
allerlei	activiteiten.	Bijvoorbeeld:	de		
Kinderboekenweek,	bezoek	van	Mond-	
zorg	voor	Kids	en	creatief	bezig	zijn	
door	te	knutselen	voor	de	herfst.	Er	
komt	ook	een	bijeenkomst	over	pes-
ten.	Vanaf	november	gaan	we	aan	de	
slag	met	Sinterklaas	en	Kerst.		
Kijkt	u	op	Social school	voor	de	datum	
en	tijd	van	de	activiteiten?!	Ik	zie	u	
graag	in	de	ouderkamer!	
Tot snel, juf Angela.

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.	

Budo-lessen	groot	succes

Budo-lessen, hier in groep 5-6.

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.	



	Groep	1-2-3

Groep	2-3
Jarig		Camelia	is	jarig	op	27	oktober	en	
Samuel	op	29	oktober!

Maastheater		Op	maandag	20	oktober	
gaan	wij	naar	het	Maastheater.	We	
gaan	naar	de	voorstelling	Bully Bully.

Zelfverdediging		Op	donderdag	hebben	
wij	onder	schooltijd	les	in	zelfverdedi-
ging.	De	lessen	worden	gegeven	door	
meester	Richard.	Wilt	u	op	donderdag	
gymkleding	meegeven!

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

Groep	4-5
Jarig		Jenairo	is	jarig	op	26	oktober!

Zelfverdediging		Op	donderdag	hebben	
wij	onder	schooltijd	les	in	zelfverdedi-
ging.	De	lessen	worden	gegeven	door	
meester	Richard.	Wilt	u	op	donderdag	
gymkleding	meegeven!

Dierentuin		Op	5	oktober	gaan	wij	
naar	dierentuin	Blijdorp	voor	de	Kin-
derboekenweekles	Gi-Ga-Groen.

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

De	kinderen	beginnen	steeds	meer	hun	
plek	te	vinden	in	de	klas.	Er	worden	
vriendschappen	gesloten	en	nog	wat	
ruzie	gemaakt	om	elkaars	grenzen	te		
ontdekken.	Er	wordt	gelachen	en	
gehuild,	dit	mag	allemaal.	Voor	alle	
emoties	is	plek	in	de	klas.	Hier	leren	
wij	met	elkaar	mee	omgaan.

Nieuwe	woorden		Wij	zijn	druk	bezig	
met	leren	van	nieuwe	woorden.	Dit	
doen	wij	aan	de	hand	van	‘met	woor-
den	in	de	weer.’	De	kinderen	zijn	tot	
nu	toe	erg	enthousiast.

Gymkleren	maandag,	donderdag	en	
zwemkleding	op	vrijdag		Op	maandag	
hebben	wij	gymles.	Gymschoenen	zijn	
erg	belangrijk.	Nog	niet	alle	kinderen	
hebben	gymschoenen.	Op	donderdag	
hebben	wij	Budoles.	Hier	hebben	de	
kinderen	gymkleding	voor	nodig.	Op	
vrijdag	hebben	de	kinderen	zwemles.

Rekenen		Met	rekenen	heeft	groep	4	
veel	geoefend	met	de	sommen	tot	10,	
in	het	rekenboek	oefenen	wij	nu	ook	
langzaam	met	sommen	tot	20.
Groep	5	is	met	de	hogere	sommen	
bezig.	Wij	oefenen	veel	met	het	maken	
van	sommetjes.

Thuis	lezen		Het	is	heel	fijn	als	alle	
kinderen	thuis	kort	oefenen	met	lezen.

Groep	5-6
Jarig		Shareef	is	op	6	oktober	jarig,	
Erhan	op	16	oktober	en	Byerlit	op		
28	oktober!

Zelfverdediging		Op	woensdagen	
hebben	wij	onder	schooltijd	les	in	





zelfverdediging.	De	lessen	worden	ge-
geven	door	meester	Richard.	Wilt	op	
woensdagen	gymkleding	meegeven!

Wij	zijn	de	stad		Op	dinsdag	11	okto	ber	
hebben	wij	in	de	klas	de	voorstelling	
Wij zijn de stad.	De	voorstelling	wordt	
uitgevoerd	door	het	Maastheater.

Dierentuin		Op	donderdag	13	oktober	
gaan	wij	naar	dierentuin	Blijdorp	voor	
de	Kinderboekenweekles	Gi-Ga-Groen.

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

Hallo	allemaal,	wat	was	het	fijn	om	na	
een	heerlijke	vakantie	iedereen	weer	
te	zien	en	kennis	te	maken	met	de	
nieuwe	leerlingen.	Om	elkaar	goed	te	
leren	kennen	en	een	goede	band	met	
elkaar	op	te	bouwen	was	er	vooral	
veel	aandacht	voor	samen	werken	en	
spelen.	Zo	deden	we	een	duo-teken	
opdracht,	speelden	we	extra	buiten	of	
met	speelgoed	uit	de	diverse	kratten	
in	de	klas	of	op	de	gang,	maakten	we	
poppetjes	van	klei	en	speelden	we	
memorie.
De	sfeer	zat	er	al	snel	goed	in...	er	
werd	zelfs	spontaan	een	polonaise	
gelopen	door	de	klas!

Glunderweken		In	het	kader	van	boven-	
genoemde	groepsvorming,	waren	er	
ook	de	Glunderweken.	Bijna	dagelijks	
mochten	de	leerlingen	een	cadeautje	
uitpakken,	waarbij	een	opdracht	zat.
De	samenwerkingsspelletjes	in	de	
gymzaal	vonden	ze	erg	leuk,	evenals	
het	gezamenlijk	thee	drinken	met	een	
lekker	speculaasje	erbij.	Verder	kregen	
de	leerlingen	de	afgelopen	periode	
theaterlessen	van	meester	Chanan	en	
Budoles	van	meester	Richard.	Deze	
lessen	werden	met	veel	enthousiasme	
ontvangen	bij	de	leerlingen.	Ze	kijken	
er	iedere	week	weer	naar	uit.
Groetjes, juf Astrid.

Groep	6-7
Jarig		Op	2	oktober	is	Jahnario	jarig!

Theaterles		Op	maandag	3,	10	en	17	
oktober	krijgen	wij	theaterlessen	van	
meester	Chanan.

Wij	zijn	de	stad		Op	dinsdag	11	okto	ber	
hebben	wij	in	de	klas	de	voorstelling	
Wij zijn de stad.	De	voorstelling	wordt	
uitgevoerd	door	het	Maastheater.

Dierentuin		Op	woensdag	12	oktober	
gaan	wij	naar	dierentuin	Blijdorp	voor	
de	Kinderboekenweekles	Gi-Ga-Groen.

Zelfverdediging		Op	donderdag	hebben	
wij	onder	schooltijd	les	in	zelfverdedi-
ging.	De	lessen	worden	gegeven	door	
meester	Richard.	Wilt	u	op	donderdag	
gymkleding	meegeven!

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

De	eerste	weken	van	het	schooljaar	
zijn	voorbij	gevlogen.	We	kijken	terug	
op	een	leerzame	en	actieve	periode.	
Het	is	voor	ons	allemaal	weer	even	
wennen	om	in	een	nieuwe	groep	les	
te	krijgen.	En	de	(nieuwe)	regels	weer	
goed	te	hanteren.		

Foto’s		We	hebben	een	geslaagde	dag	
met	fotograaf	Bart	gehad.	Wat	waren	
er	mooie	plaatjes	van	de	natuur	in	
Rotterdam	geschoten.		

Budo		De	budolessen	op	donderdag	
zijn	een	succes.	Het	is	belangrijk	dat	
je	je	bij	deze	sport	goed	kan	focussen.	
Dit	gaan	we	de	komende	periode	nog	
verder	uitbreiden.		

Gezellig		De	glunderweek	hebben	we	
afgesloten	met	een	inloopochtend	
voor	de	ouders/verzorgers.	Onder	het	
genot	van	een	kopje	thee	was	dit	een	
gezellig	uurtje.	

Nieuwe	woorden		De	nieuwe	taalwoor-
den	(onzeker,	zelfverzekerd,	kuieren,	
slenteren,	doorstappen,	eropaf	gaan,	
ontwijken,		vermijden,	oorzaak	en	
gevolg)	hangen	niet	alleen	in	de	klas	
maar	worden	ook	toegepast.		



Groep	7-8A Jarig		Op	9	oktober	is	Roviensly	jarig	
en	Lukas	op	15	oktober!

Theaterles		Op	maandag	3,	10	en	17	
oktober	krijgen	wij	theaterlessen	van	
meester	Chanan.

Op	donderdag	13	oktober	is	juf	Laura	
afwezig,	juf	Angela	vervangt	haar.

Dakakker		Op	dinsdag	18	oktober	gaan	
wij	naar	de	Dakakker.

Zelfverdediging		Op	woensdagen	
hebben	wij	onder	schooltijd	les	in	
zelfverdediging.	De	lessen	worden	ge-
geven	door	meester	Richard.	Wilt	op	
woensdagen	gymkleding	meegeven!

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

Groep	7-8B
Jarig		Sabine	is	op	25	oktober	jarig	en	
Riad	op	27	oktober!

Theaterles		Op	maandag	3,	10	en	17	
oktober	krijgen	wij	theaterlessen	van	
meester	Chanan.

Punt	5		Elke	maandagmiddag,	tot	en	
met	maandag	21	november,	gaan	wij	
voor	kunstlessen	naar	Punt	5.	

Zelfverdediging		Op	woensdagen	
hebben	wij	onder	schooltijd	les	in	
zelfverdediging.	De	lessen	worden	ge-
geven	door	meester	Richard.	Wilt	op	
woensdagen	gymkleding	meegeven!

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

Fotoworkshop		We	hebben	een	leuke	
fotoworkshop	gehad	van	meester	Bart.		
We	hebben	geleerd	over	natuur,	cul-
tuur,	biodiversiteit	en	een	heleboel	

andere	dingen.	Buiten	hebben	we	de	
mooiste	foto’s	gemaakt	van	de	natuur.	
Rots	en	Water		Een	keer	per	week	heb-
ben	we	een	les	Rots en Water.	We	leren	
daarin	hoe	we	een	echte	vriend	kunnen	
herkennen	en	hoe	we	aan	kunnen	
geven	dat	we	iets	niet	willen.	Oog-	
contact	en	een	sterke	houding	helpen	
daarbij.	Het	is	nog	wel	lastig	om	dit	
ook	buiten	de	lessen	te	gebruiken.

Groep	8
Theaterles		Op	maandag	3,	10	en		
17	oktober	krijgen	wij	theaterlessen	
van	meester	Chanan.

Dakakker		Op	dinsdag	11	oktober	gaan	
wij	’s	ochtends	naar	de	Dakakker

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

Zelfverdediging		Op	woensdagen	
hebben	wij	onder	schooltijd	les	in	
zelfverdediging.	De	lessen	worden	ge-
geven	door	meester	Richard.	Wilt	op	
woensdagen	gymkleding	meegeven!

Budo-lessen		Tot	de	herfstvakantie	
hebben	we	op	woensdag	budo-les.	
Tijdens	de	budo-lessen	oefenen	de		
kinderen	met	samenwerken.	Ze	erva-
ren	dat	je	samen	veel	verder	komt	dan	
alleen.	
Budo	heeft	ook	te	maken	met	zelfver-
dediging.	De	kinderen	oefenen	hoe	ze	
problemen	op	een	goede	manier	op	
kunnen	lossen.		

‘De appelboom gaat’ door Adam.

‘Herfst’ door Leo.

‘De appelboom’ door Nisrin.

‘Herfst’ door Ufuk.



Fotografie		We	hebben	een	cursus	
fotografie	gehad	van	een	fotograaf.	
Na	een	korte	les	over	de	natuur	en	het	
klimaat,	zijn	we	naar	het	Dakpark	ge-
gaan	om	daar	prachtige	natuurfoto’s	
te	maken.

Glunderweken		De	eerste	weken	ston-
den	in	het	teken	van	groepsvorming.	
Door	middel	van	samenwerkingsacti-
viteiten	en	groepsvormende	spelle-
tjes	hebben	de	kinderen	elkaar	leren	
kennen.	Ook	hebben	we	gepraat	over	
emoties	en	het	belang	van	compli-
menten	en	aardig	zijn	tegen	elkaar.	
We	hebben	de	glunderweken	afgeslo-
ten	met	een	inloopochtend	voor	de	
ouders.	

Afscheid	meester	Leen
Op	donderdag	29	
september	hebben	wij	
afscheid	genomen	van	
meester	Leen.	Wij	zul-
len	hem		missen!		
Meester	Leen	gaat	ge-

nieten	van	zijn	welverdiende	pensioen.	
Het	ga	hem	goed!

Budo-les in groep 8.

Snoep	op	school		Het	meenemen	van	
snoep	naar	school	is	niet	toegestaan.
Toch	komen	er	regelmatig	kinderen		
’s	morgens	al	snoepend	naar	school	
toe.	De	leraren	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.	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?

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!	


