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Hallo allemaal, 
 
We zijn dit schooljaar weer fris gestart, er is door de leerkrachten al heel veel werk verzet in de vakantie. 
Heerlijk om al die blije gezichten weer te zien. Alle nieuwe kinderen beginnen ook al gewend te raken aan de 
nieuwe school, juf, meester en vriendjes en vriendinnetjes. Het 
blijft altijd eerst even spannend. We gaan dit jaar weer een 
heleboel nieuwe dingen leren, we starten dan ook met het 
schoolthema:  

                 Hoe leren wij?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw zoon of dochter heeft vast verteld dat professor Pienter op 
bezoek is geweest en ons uitdaagt om uit te zoeken hoe wij leren. Een mooie onderzoeksvraag. 
 
 
 

Kennismakingsreceptie 
Op 25 september is de kennismakingsreceptie het laatste deel van de ochtend, de leerkracht geeft aan hoe 
laat dat bij uw groep is. Komt u gezellig kennismaken, dan kunnen de kinderen en de leerkracht vertellen 
hoe het in de groep en op school toe gaat. We zijn ook weer op zoek naar klassenouders en ouders voor de 
ouderraad. Als u het leuk vindt betrokken te zijn bij uw kind en de school is dat een mooie manier om te 
participeren, natuurlijk hebben we uw hulp ook op andere momenten nodig: uw kind vindt het leuk als u 
meehelpt (en wij ook!). 
 

Van het Lucasbestuur 
Beste ouders,  
Op verzoek van ons bestuur sturen wij u bijgaande brief.  
Momenteel staan de kranten bol van de berichtgeving over (de gevolgen van) het lerarentekort. Het bestuur 
van Lucas Onderwijs vraagt – net zoals veel andere besturen in Nederland - in deze brief uw aandacht voor 
het lerarentekort dat heerst in grote delen van Nederland en begrip voor maatregelen, die lokaal soms 
getroffen (moeten) worden. De omvang van het lerarentekort en de oplossingen die gevonden (moeten gaan) 
worden zijn in geen school hetzelfde. Wij proberen in onze school dagelijks om te gaan met de gevolgen van 
het lerarentekort en zullen daarover steeds met team en mr onze eigen afwegingen maken en u daarover 
informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het BMT PO Lucasbestuur. 
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SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek 
 18 t/m 20 september 2019 

 

Een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 
gaan. 

Want lopen of fietsen naar school is: 

 Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties; 
 Goed voor de verkeersveiligheid bij school; 
 Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen; 
 Goed voor het milieu; 
 en het is nog eens leuk ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimp je fiets of schoenen wedstrijd 

 

Kom 18 september a.s. met een mooi versierde fiets of 

 mooi versierde schoenen naar school! 

 

 

 

De kinderen met de mooiste fiets en schoenen 

worden beloond met een prijs.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverkeerseducatie.jouwweb.nl%2Fupload%2F6%2F9%2F0%2Fverkeerseducatie%2Fopvoetenenfietsen1.large.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverkeerseducatie.jouwweb.nl%2Fop-voeten-en-fietsen&docid=cVonT4Kwn8dKYM&tbnid=fvISOw3YMgZSFM%3A&vet=10ahUKEwinoZD3r7LkAhWSpIsKHeO8Bn4QMwh1KCQwJA..i&w=472&h=612&bih=963&biw=1920&q=versierde%20schoenen%20schoolbrengdag&ved=0ahUKEwinoZD3r7LkAhWSpIsKHeO8Bn4QMwh1KCQwJA&iact=mrc&uact=8
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Wij zoeken verkeersouders 

Wat doe je als VVN 
Verkeersouder: 

 

V overlegt met de Werkgroep Verkeer over de verkeersactiviteiten; 

V   helpt praktische activiteiten te organiseren voor de kinderen, bijv. de praktische fietslessen op het 
plein of verkeerswandelingen; 

V  vormt met leerkrachten en ouders een verkeerswerkgroep, samen zie je meer en kun je meer; 

V  signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en bespreekt deze met de 
verkeerswerkgroep; 

V  informeert ouders over verkeersveiligheid en hun rol hierin door hen te betrekken bij leuke 
verkeersprojecten.            

                 Wat gebeurt er in de groepen?  

 

De bovenbouw is al begonnen met een brainstormsessie: HOE LEER IK. 
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Tekenen in het zand door de kleuters 

 
 
 

 

Letters stempelen door kleuters 

Ribben tellen door kleuters 

Je neus waar zit die ook al weer? 
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Rekenen bij de Sterrenkijkers 

 
 
 

 
 
Heeft u thuis nog een goed fietsje of een step waar u niets meer 
mee doet? Onze kinderen zijn er blij mee, voor op het 
schoolplein. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JloPKtbD&id=98E296EAFA5F4A1D0C14BE7A12CBC7532C563071&thid=OIP.JloPKtbDQEwavBCfuj665AHaFS&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.kdvdedroomboom.nl%2fuserfiles%2fimage%2ffietsje.JPG&exph=750&expw=1050&q=fietsje&simid=607998094943849189&selectedIndex=3
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Heeft u de graffitiworkshop na school gezien? 
Af en toe organiseren we een leuke workshop na school waaraan je gratis mag deelnemen. Deze keer was 
het een super coole graffitiworkshop.  

Ze mogen nog drie keer! Ik ben benieuwd. 
 
 
 

Spaart u boeken voor uw kind of onze school? 
Er is weer een spaaractie van het Total tankstation. Spaart u boeken voor uw kind? Heeft u dubbele boeken 

of boeken waar uw kind niet in geïnteresseerd is, neem ze mee naar onze school. Wij zijn er blij mee! 
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Ophalen van uw kind na school 
Het is nog even wennen de eerste week, daarom nog even de afspraak op onze school 

bij het ophalen van uw kind. De kinderen worden allemaal na school op het schoolplein 
opgehaald. De leerkracht wacht tot u er bent. Deze afspraak is voor de veiligheid van 

uw kind en daarbij is het voordeel dat u gemakkelijk even contact met de 
leerkracht kan hebben over de afgelopen dag.  
 

 
 

Denkt u aan de ouderbijdrage? Helpt u ons een stapje verder? 
 

Ieder jaar vragen wij aan u een ouderbijdrage, als u nog niet 
betaald heeft. De ouderbijdrage bestaat uit een algemene 
ouderbijdrage (40 euro) en een bijdrage voor het overblijven (40 
euro). De algemene ouderbijdrage wordt ingezet t.b.v. 
feestactiviteiten zoals sint, kerst etc. en voor diverse uitstapjes. 
Zoals deze geslaagde voetbal-dans voorstelling 
 
 
 
 
U kunt de ouderbijdrage van 80 euro overmaken op 
NL09ABNA0571103030 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs/SBO Het 
Avontuur graag onder vermelding van ‘Ouderbijdragen 2018-
2019 + de naam van uw kind’. 

 
 
 
 
 
 
 
U kunt de ooievaarspas hier ook voor 
inzetten!  
 
Het is ook mogelijk om op school de 
ouderbijdrage te pinnen of via Stichting 
Leergeld. Dit kunt u bij Leontiene (of  
de directie)doen.   
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             Belangrijke data 
                         SBO het Avontuur 2019 - 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16 september Studiedag: kinderen vrij 

17 september Prinsjesdag: kinderen vrij 

24 september Infoavond schoolverlaters 

25 september Receptie start van het schooljaar 

1 oktober  Oriëntatiegesprekken 

2 oktober OR-vergadering 

2 oktober Start Kinderboekenweek 

3 oktober Oriëntatiegesprekken 

21 okt t/m 25 okt Herfstvakantie 

28 en 29 oktober Studiedagen: kinderen vrij 

27 november OR-vergadering 

5 december Sinterklaasviering 

6 december Studiedag: kinderen vrij 
9 december Adviesgesprekken groep 8 

19 december  Kerstviering  

20 december Alle kinderen om 12 uur uit 

23 dec t/m 3 jan kerstvakantie 

15 januari OR-vergadering 

23 januari Ouderavond  

31 januari Studiedag: kinderen vrij 

3 feb t/m 7 feb Deze week inloopmoment 

7 februari  Eerste verslag / portfolio 

10 feb t/m 14 feb Voortgangsgesprekken 

24 feb t/m 28 feb Voorjaarsvakantie 

11 maart OR-vergadering 

8 april Paasviering 

9 april Studiedag: kinderen vrij 

10 april t/m 13 april Goede vrijdag en tweede paasdag 

23 april Schoolfotograaf  

24 april Koningsspelen  

27 apr t/m 8 mei Meivakantie 

  

21 en 22 mei Hemelvaart 

26 mei Schoolreisje: middenbouw 

27 mei t/m 29 mei Schoolkamp groep 8 

28 mei  Schoolreisje: onderbouw 

1 juni Pinksteren 

2 juni Studiedag: kinderen vrij 

29 juni t/m 3 juli Deze week inloopmoment 

1 juli Studiedag: kinderen vrij 

2 juli  Zomerfeest 

3 juli Tweede verslag / portfolio 

6 juli t/m 10 juli voortgangsgesprekken 

8 juli OR-vergadering 

14 juli Schoolverlatersavond  

15 juli Wenochtend in nieuwe groep 

en nieuwe leerlingen 

17 juli Kinderen om 12 uur uit 

Zomervakantie 


