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Voorjaarsvakantie		De	voorjaarsvakan-
tie	is	van	maandag	28	februari	tot	en	
met	vrijdag	4	maart.

Studiedag		donderdag	31	maart	is	er	
een	studiedag.	Alle	leerlingen	zijn	vrij.

Nieuwsbrief		Wij	geven	de	nieuwsbrief	
mee	op	de	eerste	dag	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.	

Kamp	groepen	7	en	8
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.
Meer	informatie	ontvangt	u	op	een	
later	moment.
Voor	vragen	over	het	kamp,	kunt	u	
contact	opnemen	met	juf	Jeanette	of	
meester	Paul.

Schoolreis			
Op	donderdag	7	april	gaan	wij	met	de	
kinderen	van	groep	1	tot	en	met	6	op	
schoolreis.	Waarheen	we	gaan	is	nog	
even	een	verrassing.

Meer	informatie	over	het	schoolreisje	
ontvangt	u	op	een	later	moment.

Ouderkamer		Tot	nader	bericht	zijn	er	
geen	activiteiten	voor	de	ouderkamer.

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

Wij	hebben	een	school	-app,	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	activatie-
code	en	download	de	app!	

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	kinde-
ren	krijgen	dit	niet	meer	terug.	
Wij	vinden	het	heel	belangrijk	dat	kin-
deren	thuis	een	goed	ontbijt	krijgen.	
We	verwachten	van	u	als	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?

Jarige	juffen		Juf	Katinka	16	maart,	juf		
Irma	27	maart	en	juf	Mariana	29	maart.
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Groep	1-2-3-4
Jarig		Op 31 maart is Noenna jarig!

Judo		Op woensdag 9, 16, 23 en 30 
maart hebben wij judo. De les is van 
12.30 tot 13.30 uur op de Lucas-
school. De les wordt gegeven door 
meester Jimmy.

Nieuws	uit	groep	1-2-3		Wat een 
maand hebben we achter ons gehad: 
de coronawind heeft gewaaid zowel 
bij de kinderen als bij hun thuis en bij 
de juffen. We zijn er allemaal weer 
bijna. Gelukkig hebben we volgende 
week vakantie om eens goed uit te 
rusten om daarna het laatste stuk 
naar de vakantie aan te pakken. We 
gaan er van uit dat corona overwaait, 
het weer beter wordt en het zonnetje 
gaat schijnen.

Broertje		We hebben ook leuk nieuws: 
Camelia krijgt een broertje, ja dat 
weet ze al. Als de nieuwsbrief uit-
komt, wordt de baby geboren. 

Hard	gewerkt		We hebben hard ge-
werkt, veel toetsen gemaakt. Portfo-
lio's zijn geweest.
De kinderen uit groep 3 zijn serieus 
aan het leesproces begonnen. De 
letters kennen ze al goed. Het gaat 
er nu om, om die letters aan elkaar 
te plakken. Dan hoor je een woord. 
Dit betekent: oefenen en nog eens 
oefenen en nog eens oefenen. Weet je 
nog dat jullie baby waren? Elke dag 
ging oefenen met lopen. Jullie zeiden 
niet: "Vandaag heb ik geen zin hoor. 
Het is moeilijk." Nee, jullie bleven 
doorgaan. Jullie gaven het niet op: 
elke dag weer! En kijk nu eens: jullie 
rennen, springen, fietsen, klimmen en 
doen nog veel meer leuke en moeilijke 
dingen.
We hebben afscheid genomen van juf 
Ashley, de stagiaire en na de voor-
jaarsvakantie krijgen we een nieuwe 
stagiaire, juf Meesa.

Groep	4-5-6
LEF		Op	woensdag	9	maart	krijgen	de	
kinderen	van	groep	6	een	gastles	van	
LEF.

Natuurles		Op	maandag	21	maart	
hebben	wij	een	natuurles	TMH	in	Park	
1943.	

Boogschieten		Op	maandag	28	maart	
krijgen	wij	tijdens	de	gymles	een	les	
over	boogschieten.	

Kunst		De	afgelopen	weken	zijn	wij	
bij	Punt	5	geweest	om	te	oefenen	met	
het	maken	van	verschillende	soorten	
kunst.	De	kinderen	hebben	het	hier	
enorm	naar	hun	zin.	Verschillende	
talenten	zijn	naar	boven	gekomen.	

Kinderboerderij		Vorige	week	zijn	wij	
bij	de	kinderboerderij	geweest.	Hier	
kregen	wij	een	les	over	huisdieren.	De	
kinderen	hebben	geleerd	hoe	je	voor	
een	dier	moet	zorgen.	Ook	mochten	
de	kinderen	sommige	huisdieren	
aaien.	Daarna	hebben	wij	nog	even	
rondgelopen	over	de	kinderboerderij.	
Hier	hebben	wij	koeien,	geiten,	paar-
den	en	varkens	geaaid.	

Zwemmen		De	kinderen	krijgen	steeds	
meer	zelfvertrouwen	tijdens	de	zwem-
les.	Een	groepje	kinderen	is	aan	het	
oefenen	voor	het	afzwemmen	van	hun	
diploma.

Lezen		Er	zijn	weer	nieuwe	boeken	
van	de	bibliotheek	binnen	gekomen.	
Het	aanbod	van	boeken	wisselt	om	de	
paar	weken	om	de	leesmotivatie	bij	
de	kinderen	te	stimuleren.	Thuis	even	
5	minuten	oefenen	met	lezen	is	ook	
heel	belangrijk.

Groep	5
Jarig		Op	11	maart	is	Imad	jarig.	Diego	
op	14	maart	en	Anas	op	23	maart!

Kinderboerderij		Op	dinsdag	22	maart	
gaan	wij	naar	kinderboerderij	De	
Bokkesprong	voor	de	les	Beschuit met 
muisjes.

Boogschieten		Op	maandag	28	maart	
krijgen	wij	tijdens	de	gymles	een	les	
over	boogschieten.

Zaalsport		Op	vrijdag	11,	18	en	25	
maart	hebben	wij	zaalsport	van	15.00	
tot	16.30	uur	in	de	gymzaal	van	de	
Nicolaasschool.	De	les	wordt	gegeven	
door	meester	Nawin	van	Dit is wijs.

Hallo	allemaal		Hier	weer	een	berichtje	
uit	groep	5.	De	afgelopen	periode	na-
men	we	afscheid	van	onze	klasgenoot	
Yasin	en	vierden	we	de	10e	verjaardag	
van	Ismail.	Verder	deden	we	ons	best	
om	het	juiste	kleurpotlood	uit	te	kiezen,	



wat	het	dichtst	in	de	buurt	kwam	van	
onze	huidskleur.	Het	waren	maar	liefst		
24	tinten!	De	tekening	‘Dit ben ik’	werd	
dus	heel	serieus	genomen.	
Naast	dit	werkblad	werden	er	nog	veel	
meer	werkbladen	gemaakt	voor	in	de	
portfoliomap.	Ook	het	samenwerken	
werd	geoefend	en	er	werd	gezellig	
gespeeld	in	de	klas	en	in	de	gymzaal.	
Dat	was	het	weer.		
Tot de volgende keer, juf Astrid.

Groep	6-7
Jarig		Op	10	maart	is	Dinara	jarig!

LEF		Op	woensdag	9	maart	krijgen	de	
kinderen	een	gastles	van	LEF.

Bouwkeet		Op	vrijdag	11,	18	en	25	
maart	gaan	wij	’s	middags	naar	de	
Bouwkeet.

Boogschieten		Op	maandag	28	maart	
krijgen	wij	tijdens	de	gymles	een	les	
over	boogschieten.

Koken		Op	maandag	7,	14	en	28	maart	
gaan	wij	koken	van	15.00	tot	16.30	uur	
op	de	Lucasschool.	De	les	wordt	gege-
ven	door	juf	Ana	van	Dit is wijs.

Wat	gaat	de	tijd	toch	snel		De	eerste	
twee	maanden	van	2022	zijn	alweer	
voorbij	en	we	hebben	net	de	voorjaars-
vakantie	gehad.		

In	de	afgelopen	periode	zijn	we	naast	
de	didactische	(Cito-toetsen)	ook	leer-
zaam	bezig	geweest	bij	de	Bouwkeet.		
Zelf	een	spaarpot,	spel,	knuffel,	meta-
len	doosje	of	een	potje	van	keramiek	
maken.		
In	de	klas	hebben	we	lessen	gehad	van	
een	docent	van	het	Maastheater.		
De	kinderen	mochten	hun	eigen	(fan-
tasie)kamer	en	omgeving	tekenen	en		
we	hebben	geleerd	dat	een	script		
(tekst	van	een	toneelstuk)	met	ver-
schillende	emoties	uitgesproken	
kan	worden.		De	eigen	verhalen	zijn	
ingesproken	en	worden	misschien	
nog	verder	uitgewerkt.		De	komende	
weken	volgen	er	nog	diverse	activitei-
ten	met	meester	Chanan.		

Groep	7-8A
Jarig		Op	9	maart	is	Amina	jarig!

LEF		Op	woensdag	9	maart	krijgen	de	
kinderen	een	gastles	van	LEF.

Bouwkeet		Op	donderdag	10,	17	en	
31	maart	gaan	wij	’s	middags	naar	de	
Bouwkeet.

Maastheater		Op	dinsdag	22	maart	
gaan	wij	’s	middags	met	de	bus	naar	
het	Maastheater.	Wij	gaan	naar	de	
voorstelling	B-Boys.

Handige	meiden		In	het	praktijkonder-
wijs	pizza’s	gemaakt	en	nog	knapper	
een	vogelhuisje.
Een	leuke	kennismaking	met	het	HPC.

Boogschieten		Op	maandag	28	maart	
krijgen	wij	tijdens	de	gymles	een	les	
over	boogschieten.

Groep	7-8B
Jarig		Op	5	maart	is	Jae	jarig	en	Bekir	
is	op	27	maart	jarig!

Bouwkeet		Op	dinsdag	8,	15	en	29	
maart	gaan	wij	’s	middags	naar	de	
Bouwkeet.
LEF		Op	woensdag	16	maart	krijgen	de	
kinderen	een	gastles	van	LEF.

Maastheater		Op	dinsdag	22	maart	
gaan	wij	’s	middags	met	de	bus	naar	
het	Maastheater.	Wij	gaan	naar	de	
voorstelling	B-Boys.

Boogschieten		Op	maandag	28	maart	
krijgen	wij	tijdens	de	gymles	een	les	
over	boogschieten.

Geheimtaal		Mijn	naam	is	Keano	en	
ik	hou	van	talen.	Met	talen	bedoel	ik	
talen	die	bijna	niemand	kan	en	weet.	
Ik	heb	zelf	ook	geheimtalen	bedacht.	
Ze	heten	zo:	geheimtaal,	morsecode	
en	robot.	Ik	ben	op	het	idee	gekomen	
omdat	ik	van	escaperooms	hou.	Ik	
ben	dolblij	met	deze	talen	en	hoop	dat	
ik	nog	veel	meer	talen	kan	bedenken.	
Met vriendelijke groet van Keano uit 
groep 78B.

Paperduck		Ik	ben	Josephine	en	ik	
maak	paperducks.	Het	is	een	tiktok-	
trend	over	een	knuffel.	Maar	de	men-
sen	hebben	er	een	papieren	eend	van	
gemaakt,	vandaar	de	naam	paperduck.		
Je	kan	kleding	voor	je	paperduck	maken,		
het	is	net	echt	versieren.	Je	kan	ook	
andere	dingen	maken	zoals:	maskers,	

Ismail werd tien.



make-up,	speelgoed	en	nog	veel	meer.	
Je	kan	ook	een	hele	kamer	maken	van	
karton,	plakband	en	stof.	Ik	vind	het	
de	allerbeste	knutsel	ooit.
Josephine.

Paperduck		Ik	ben	Wendelyn.	Ik	hou	
van	paperducks	maken.	Zoals	de	
kleding,	sieraden	en	nog	veel	meer.	Ik	
en	Josephine	doen	het	graag	samen.	
De	paperducks	zijn	superschattig.	
Met	papier	teken	je	over	met	rondjes	
en	meer.	Daarna	de	oogjes	en	op	het	
laatste	lamineer	je	het.	
Dat was het weer, doeg! Wendelyn Hoi.	

Tekenen		Ik	vind	tekenen	leuk,	omdat	
je	je	fantasie	kan	gebruiken.	Ik	teken	
vooral	manga,	dat	is	anime.	Als	ik	
geen	zin	heb	om	anime	te	tekenen,	
maak	ik	tekeningen.
Ik	kijk	op	internet	wat	ik	kan	tekenen.
Sommige	mensen	zeggen	dat	ze	niet	
kunnen	tekenen.	Ik	kon	het	eerst	ook	
niet	en	ik	bleef	lekker	doorgaan	tot	ik	
goed	kan	tekenen.	Maar	ik	ben	nog	
niet	zo	goed,	maar	ik	blijf	doorgaan.	
Ali.

Groep	7-8C
Koken		Op	maandag	7,	14	en	28	maart	
gaan	wij	koken	van	15.00	tot	16.30	uur	
op	de	Lucasschool.	De	les	wordt	gege-
ven	door	juf	Ana	van	Dit is wijs.	

LEF		Op	woensdag	16	maart	krijgen	de	
kinderen	een	gastles	van	LEF.

Maastheater		Op	dinsdag	22	maart	
gaan	wij	’s	middags	met	de	bus	naar	
het	Maastheater.	Wij	gaan	naar	de	
voorstelling	B-Boys.
Boogschieten		Op	maandag	28	maart	

krijgen	wij	tijdens	de	gymles	een	les	
over	boogschieten.

Scholenbezoek		We	zijn	naar	HPC	
Centrum	en	Accent	Delfshaven	ge-
weest	om	kennis	te	maken	met	de	
dagen	op	het	voortgezet	onderwijs.	
Het	was	erg	leuk!	De	kinderen	kunnen	
zo	een	goede	keuze	maken	voor	hun	
vervolgschool.

Boksen	en	gymmen		Groep	7-8C	en	
7-8B	zijn	scholen	gaan	kijken	en	het	
was	superleuk.	We	gingen	boksen	
en	gymmen	en	het	is	een	superleuke	
school.
Aicha.

Theaterles		Meester	Chanan	komt	
iedere	week	een	uur	theaterles	geven	
aan	ons.	Langzaamaan	werken	we	
naar	een	product	toe.	We	weten	nog	
niet	wat	dat	gaat	worden,	misschien	
wel	een	film!	


