
Leren, plezier en groei op Lucas Galecop

Maandbulletin 1 juni 2021

Beste ouders,

Graag in dit bulletin uw aandacht voor het ingezonden stuk van de
oudervereniging. Enorm fijn voor de kinderen dat zij het schooljaar,
dankzij de oudervereniging, feestelijk kunnen afronden!

Zoals u heeft kunnen lezen in het SchouderCom bericht van
afgelopen vrijdag vindt u in dit maandbulletin nog geen informatie
over de groepen en de formatie voor schooljaar 2021-2022. U
ontvangt hierover informatie in de loop van de maand juni.

Verder zijn we achter de schermen druk bezig met het maken van
de plannen rondom de besteding van de Nationaal Onderwijs
Programma gelden in afstemming met de MR en de keuze voor
nieuw meubilair.

De kinderen van groep 6 en groep 7 hebben vorige week hun visie
gegeven op het meubilair in de proefopstelling. We hebben genoten
hoe serieus dit door hen werd opgepakt en de kwaliteit van de
feedback.

Veel leesplezier! Vriendelijke groet,
Rianne Spiegelenberg, schoolleider Lucas Galecop

Agenda

Juni
● Week van 14 juni

Pré-advies gesprekken
● Zo 20 juni Vaderdag
● Vr 25 juni Sportdag

Juli
● 30, 1 en 2 juli kamp groep 8
● Week van 5 juli

oudergesprekken
● wo 7 juli

doorschuifochtend
9.00-10.00 uur

● Vr 16 juli 12�00 uur
start zomervakantie
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Bericht van de Oudervereniging

Beste ouders,

we zijn alweer aanbeland in de
maand juni en met nog slechts 7
weken te gaan, staat de
zomervakantie voor de deur!
Met het dalend aantal
besmettingen en de
versoepelingen vanuit de
regering, komt er voor de OV
weer wat meer ruimte om activiteiten te organiseren voor de kinderen. We kunnen alvast verklappen dat
er op 25 juni een sportdag georganiseerd wordt.

Op 9 juli volgt een alternatief schoolreisje. Deze zal op school plaatsvinden en geheel volgens de
coronamaatregelen uitgevoerd worden. In samenwerking met school zijn de voorbereidingen in volle gang
om de activiteiten en versnaperingen af te stemmen. Nadere informatie hierover volgt zo snel als mogelijk.
We hopen dat de kinderen op deze manier het schooljaar feestelijk kunnen afsluiten!

Verder hebben wij vernomen dat er onder ouders onduidelijkheid bestaat over de besteding van de
ouderbijdrage. We beseffen ons dat het, zeker gezien de huidige omstandigheden, het lastig is om een
beeld te vormen waaraan het geld is/wordt uitgegeven. Om hierin duidelijkheid te scheppen, volgt
hieronder een opsomming van de uitgaven die zijn gedaan. Ondanks de corona maatregelen zijn er al veel
activiteiten geweest die door de ouderbijdrage financieel zijn ondersteund:

· Sinterklaas - inhuur Sint en pieten, cadeautjes, pakjes drinken, zakjes pepernoten
· Kerst – versieringen voor op school, pakjes drinken en ijs
· Carnaval - cadeautjes Bingo, pakjes drinken en popcorn
· Lief en Leed - cadeautjes (opkikkers, rompertjes, etc.)
· Verkeersexamen - flesje water en foto's
· Palmpasenoptocht en Pasen - groeikaart
· Vaste lasten van de OV (aansprakelijkheidsverzekering)

De kosten voor de sportdag, het schoolreisje en (een deel van) het afscheidskamp van groep 8 zullen dit
jaar ook nog van de ouderbijdrage betaald worden.

Het bedrag voor de ouderbijdrage voor het jaar 2021-2022 wordt op de Algemene Ledenvergadering in
oktober vastgesteld. De exacte datum volgt nog, maar uiteraard bent u van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ov@lucas-galecop.nl of met school.
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Kampbijdrage
De oudervereniging heeft de kampbijdrage voor het groep 8-kamp gehandhaafd op 50 euro per kind.
Op 14 juni zal deze bijdrage geïncasseerd worden bij de ouders van groep 8.

Trots!

Vorige week donderdag hebben Quinty en Amber hun
diploma Onderwijsassistent behaald. Quinty en Amber
hebben zowel vorig schooljaar als dit schooljaar bij de
kleutergroepen stage gelopen en blijven na hun
afstuderen nog tot de zomervakantie 2021 bij ons
werken. Gefeliciteerd Quinty en Amber met het
welverdiende behalen van jullie diploma’s!

Denkgewoonte
‘ik maak een grapje’
Tips voor ouders

1. Vertel zelf grappige situaties aan je
kind. Vertel het ook als je om jezelf
moet lachen.

2. Geniet samen met je kind van grappige
situaties. Leer je kind dat je ook om
jezelf kunt lachen.

3. Vertel elkaar grapjes.
4. Leg aan je kind het verschil uit tussen

‘uitlachen’ en lachen om situaties en
jezelf.

5. Leer je kind om eerst na te denken of de
situatie of het grapje voor iedereen leuk
en grappig is.

6. Luister naar elkaars belevenissen.
Bespreek samen de humor in deze
belevenissen. Lach er samen om.
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Verzuim Aanvraag
Een digitaal aanvraagformulier voor verlof
kunt u invullen via de homepage Home -
Lucas Galecop Nieuwegein (lucas-galecop.nl)
of verkrijgen bij de administratie en dient
uiterlijk vier weken voor de verlangde periode
te worden ingediend. Per mail aanvragen is
ook mogelijk: info@lucas-galecop.nl
De beslissing over de aanvraag ontvangt u zo
spoedig mogelijk.

Belangrijk in verband met het aanvragen van
(vakantie)verlof is dat de directeur van de
school zich evenals ouder(s)/verzorger(s) moet
houden aan de leerplichtregels, anders begaat
hij een strafbaar feit. Dit betekent dat
(vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim gemeld
wordt bij de leerplichtambtenaar.

Wijzigingen doorgeven (dringend verzoek / belangrijk)

Wijzigingen in uw adres, e-mailadres en telefoonnummer (i.v.m. bereikbaarheid) etc. kunt u wijzigen via
SchouderCom, maar wilt u deze alstublieft ook doorgeven aan de administratie van de school zodat de
schooladministratie up-to-date blijft!  Graag via info@lucas-galecop.nl
SchouderCom synchroniseert namelijk niet met met de leerlingenadministratie in Parnassys (andersom
wel).

SchouderCom berichten ontvangen
Ouders die gezamenlijk gebruik maken van SchouderCom hebben één van hen als primair
aanspreekpunt opgegeven. Berichten, zoals maandbulletins, informatiebrieven etc.  worden alleen naar
dit aanspreekpunt verzonden. Wilt u beiden de berichten ontvangen? Dan kunt u bij uw persoonlijke
gegevens het primaire aanspreekpunt wijzigen naar “Beide”.
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Mag deze 6-jarige meegenieten van de
vrolijkheid en gezelligheid in jullie gezin?

Buurtgezinnen Nieuwegein zoekt voor 6-jarige jongen,
vrolijke vriendjes in een gezellig gezin .
Ben jij dit gezellige gezin met ruimte in huis en hart?
Neem dan contact op via
atie@buurtgezinnen.nl of bel 0624268314

Terugblik studiemiddag Rekenen
Kort na de meivakantie hebben we weer mogen genieten
van een actieve studiemiddag rekenen onder begeleiding
van Audrey.

In maart hebben wij een rekenvaardigheden scan als team
ingevuld. De uitkomsten van deze scan hebben we op de
studiemiddag met elkaar besproken en uitgediept. We
vinden het belangrijk om aan ons vakmanschap te blijven
werken.

Ook volgend schooljaar zullen wij de samenwerking met
Audrey voor rekenen voortzetten.

Vooruitblik In het maandbulletin van juli 2021 in ieder geval de volgende onderwerpen:

● Alle vrijwilligers in het zonnetje
● Terugblik op schooljaar 2021-2022
● Besteding Nationaal Onderwijs Programma subsidie 2021-2022
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