
Leren, plezier en groei op Lucas Galecop

Maandbulletin augustus-september 2021

Beste ouders,

Aanstaande maandag gaan we weer van start! We hebben er zin in! Vanaf 08�15
staat de koffie voor u klaar op het schoolplein zodat we elkaar weer kunnen
ontmoeten.

Afgelopen schooljaar heeft u als ouder geen gelegenheid gehad om een kijkje in
de klas te nemen van uw kind. We hanteren nog steeds de corona maatregelen,
wat betekent dat u nog steeds de school niet in kunt komen. We hebben daar een
passende oplossing voor bedacht, zodat u toch een kijkje kunt nemen in het
lokaal van uw kind en laagdrempelig kennis kunt met de leerkracht(en). De
gezamenlijke informatieavond komt te vervallen. Verderop in het maandbulletin
en hiernaast in de agenda leest u hier meer over.Zie hiernaast in de agenda en
verderop in het maandbulletin.
Wist u dat:

● De renovatie van de kleuter-wc’s en van de BSO in het gebouw waar de
kleuters zitten goed is verlopen, het is erg mooi geworden!

● Onze nieuwe bestuurder Cornelie Kool drie jubilarissen in het zonnetje
mag zetten? Meester Han 40 jaar in het onderwijs, Juf Pasja en Juf Peep
25 jaar in het onderwijs!! Een mooie prestatie!

● We 5 nieuwe collega’s mogen verwelkomen; zij stellen zich in dit
maandbulletin graag aan u voor. Ook mogen wij dit schooljaar 6
studenten begeleiden, waaronder onderwijsassistent Amber, bij veel
kleuters een vertrouwd gezicht. Zij gaat bij ons haar 1ste jaars PABO stage
lopen.

Veel leesplezier!
Vriendelijke groet, Rianne Spiegelenberg.

Agenda
Augustus-september

● 30 augustus eerste
schooldag; vanaf
08�15 uur staat de
koffie voor u klaar

● Vanaf maandag 6
september tot vrijdag
17 september  -
inloop in de groep
van 14�00-14�30 (max
4 ouders per keer
met mondkapje)

● Inloop Scarabee
ouders di 7 sept
08�30- 09�00 of
14�00-14�30 of do 9
sept 08�30-09�00

● 27 en 30 september
viering 50 jaar
Nieuwegein

● Allergielijst
● 24 september -

ANWB fietsen
inzameling ‘Ieder
kind een fiets”
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Rondje voorstellen

Hallo!
Mijn naam is Melissa Loen en ik mag vanaf volgend schooljaar de gymlessen verzorgen.
Ik ben 22 jaar en heb de opleiding tot docent lichamelijk opvoeding gevolgd in Antwerpen.
Naast het geven van gymlessen ben ik zelf ook erg sportief. Ik judo, fitness en
ik  loop hard.  Ik hoop mijn enthousiasme op de kinderen over te brengen.
Ik kijk er naar uit om te beginnen, maar eerst nog even genieten van de vakantie :).
Met vriendelijke groet,
Melissa Loen

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Anja de Kogel en ik
ben 34 jaar oud. Ik woon in Nieuwegein samen met mijn partner en onze
twee kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om hard te lopen en om
naar muziek te luisteren. Daarnaast houd ik van koken en lekker eten.
Vanaf het nieuwe schooljaar start ik op basisschool Lucas Galecop als
kleuterjuf. De afgelopen 5 jaar heb ik gewerkt bij basisschool De Schakel in
Nieuwegein. Ik kijk ernaar uit om aankomend schooljaar samen met de kinderen en de
ouders/verzorgers te zorgen voor een leuk, gezellig en leerzaam jaar. Mocht u nog vragen
hebben, loop dan gerust langs bij de kleuters! Groetjes en tot ziens

Hallo allemaal,
Ik ben Denise Spel, 33 jaar en ik woon in Benschop samen met mijn man Mark en mijn 3
zoontjes Julian (5 jaar), Scott (2 jaar) en Collin (6 maanden). 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om uitgebreid te koken, een potje te voetballen, spelletjes
te spelen en leuke dingen te doen met mijn gezin. 
De afgelopen jaren heb ik verschillende functies bekleed binnen de kinderopvang. Ik miste
echter het lesgeven en het directe contact met de kinderen. Daarom ben ik na mijn
zwangerschapsverlof weer teruggekeerd in het onderwijs op een basisschool in Maarssen.
Na de zomervakantie heb ik ontzettend veel zin om te beginnen op Lucas Galecop. Ik heb
al even sfeer mogen proeven en ik kijk uit naar een heel fijn, gezellig en leerzaam
schooljaar!

Beste ouders

Mijn naam is Renske Tersteeg, ik ben 27 jaar en kom uit IJsselstein.
Ruim zes jaar werk ik met veel plezier kinderen van verschillende leeftijden.
Ik kijk er erg naar uit om op de Lucasschool te komen werken en uw kind te zien
ontwikkelen en te begeleiden waar ik kan.
Komend schooljaar zal ik de kinderen van de combinatieklas groep 3/4 gaan begeleiden.
Ik ben aanwezig van maandag tot en met vrijdag.
We gaan er met z’n allen een leuk en leerzaam schooljaar van maken!

2



Dag allemaal

Mijn naam is Wendy van Vught en komend schooljaar ben samen met Monica Hu
intern begeleider van Lucas Galecop. Ik zal voornamelijk op dinsdag aanwezig zijn, maar
ook regelmatig op donderdag. Daarnaast werk ik ook 2 dagen als intern begeleider op een
andere Trinamiekschool in IJsselstein, waar ik ook woon met mijn 2 kinderen en man. Mijn
hobby's zijn tennis en hardlopen. Daarnaast gaan we graag op vakantie, met name de
wintersport is favoriet. Ik heb er zin in te starten op de Lucas Galecop en ik hoop jullie
snel te ontmoeten. Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact met me op of
spreek me aan.

Hartelijke groeten,
Wendy van Vught

Corona
Ten opzichte van de afsluiting van het afgelopen schooljaar, zijn er voor het primair onderwijs (bijna) geen
wijzigingen opgetreden. Dat betekent dat ouders buiten het schoolgebouw blijven. Wij vragen u ook om onderling
1,5m afstand te bewaren bij het halen en wegbrengen van uw kinderen. Wij zorgen voor voldoende ventilatie en
hygiëne in het gebouw. Dat houdt in dat kinderen regelmatig de handen wassen en er papieren handdoekjes
beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er goed geventileerd.

Bij klachten die passen bij het coronavirus geldt nog steeds dat leerlingen en medewerkers thuis blijven en
geadviseerd worden zich te laten testen bij de GGD (geen zelftest). Als een leerling of medewerker klachten heeft
die passen bij het coronavirus én een negatieve zelftest heeft, dan is nog steeds het advies om te testen bij de GGD.
Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij klachten hebben en zich niet laten testen bij de GGD, ook als de
zelftest negatief is.

Er zijn specifieke regels voor iedereen die in het buitenland op vakantie is geweest en terugkomt in Nederland.
Voor terugkomst uit sommige landen geldt een quarantaine plicht. Informatie vindt u op deze website.

Contact tussen ouder en school
We vinden het belangrijk om goed contact met u als ouder te onderhouden. U
kent uw kind tenslotte het beste. De noodzakelijke corona maatregelen maken
dit contact net even anders dan anders. Met het team hebben we uitgebreid
gesproken hoe we laagdrempelig met u het contact kunnen onderhouden.
Bij deze op een rij hetgeen we besproken hebben. Ook zullen wij er in de
eerstvolgende MR vergadering  bij stilstaan.

Informatie avond wordt vervangen door inloop momenten
In plaats van een gezamenlijke informatieavond ontvangt u van ons voor 3 september de algemene informatie over
de groep van uw kind per mail. Daarnaast is het iedere middag vanaf maandag 6 september t/m vrijdag 17
september mogelijk om van 14�00-14�30 binnen te lopen in de klas van uw kind. We kunnen maximaal 4 ouders per
keer ontvangen en we vragen u om een mondkapje te dragen aangezien de leerkracht (ook met mondkapje) met u
door de klas loopt om het lesmateriaal te laten zien.
Ouders van Scarabee leerlingen kregen voorheen een informatie avond. Ook deze wordt vervangen door
inloopmomenten. Op dinsdag 7 september bent u welkom van 08�30-09�00 of van 14�00-14�30 of op donderdag 9
september van 08�30-09�00.
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Minimaal 1 x per 2 weken een bericht van de groep in SchouderCom
Minimaal 1 x per 2 weken zal de juf/meester van de groep een bericht plaatsen over de groep in SchouderCom
zodat u een beetje een inkijkje blijft houden in het reilen en zeilen in de groep.

Kindgesprekken
Vanaf groep 3 voert de leerkracht kindgesprekken. Bij deze gesprekken zijn de ouders niet aanwezig.
De gesprekken doen wij om kennis te maken met de kinderen en van de kinderen te horen waar zij
graag het schooljaar in willen groeien en waar zij interesse in hebben, zodat wij goed aan kunnen sluiten bij hun
behoeften.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Graag attenderen we u erop dat u wijzigingen voor de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
kind kunt doorgeven via info@lucas-galecop.nl

Afspraken over gebruik Google Workspace for Education
Zoals u mogelijk in het nieuws heeft gehoord / gelezen zijn er  privacyrisico's geconstateerd bij Google Workspace
for Education. Onze stichting en onze school maken gebruik van Google Workspace for Education.
Op 8 juli is overeenstemming bereikt met Google over de te nemen maatregelen gericht op deze risico's. De
afspraken bevatten een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen. Daarmee
worden de op 31 mei 2021 door de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerde hoge privacy-risico’s in voldoende
mate afgedekt.
Dit betekent dat onze scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf
enkele acties uitvoeren. Met deze acties gaan we aan het eind van de zomervakantie aan de slag.

Vakantierooster 2021/2022
Herfstvakantie za 16 okt  t/m zo 24 okt 2021
Kerstvakantie za 25 dec 2021 t/m zo 09 januari 2022
Krokusvakantie za 26 feb  t/m zo 6 maart 2022
Pasen vr 15 april t/m ma 18 april 2022
Koningsdag wo 27 april 2022
Meivakantie ma 25 april t/m zo 8 mei 2022
Hemelvaart do 26 mei t/m zo 29 mei 2022
Pinksteren ma 6 juni 2022
Zomervakantie               za 9 juli t/m zo 21 augustus 2022
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Studiedagen
Dinsdag 5 oktober - Dag van de Leerkracht
Vrijdag 15 oktober - Vreedzame School
Dinsdag 30 november - NOT beurs bezoek / bezoek aan scholen
Vrijdag 14 januari - Denken en Leren
Vrijdag 3 juni - Begrijpend lezen

Allergielijst
Ieder jaar willen wij een up-to-date allergielijst hebben. Omdat er in een jaar veel kan veranderen willen wij u vragen
de allergie van uw kind door te geven aan de administratie info@lucas-galecop.nl

‘Ieder kind een fiets’ - ANWB project
Vrijdag 24 september organiseren we een inzamelactie voor het ANWB
Kinderfietsenplan. In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede,
waardoor er thuis geen geld is voor een fiets. We vinden dat elk kind recht heeft
op een fiets. Help je mee?

Een fiets is namelijk meer dan alleen een vervoersmiddel. Voor kinderen van 8 tot
18 jaar is een fiets een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke groei en sociale
ontwikkeling. De gedoneerde fietsen worden opgeknapt in samenwerking met
SocialBike, die ook op 24 september de fietsen op komen halen. SocialBike zorgt
ervoor dat de fietsen worden opgeknapt en terecht komen bij kinderen voor wie
dat niet vanzelfsprekend is.

Dus, kom op …. doneer een oude fiets die toch niet meer gebruikt wordt of die je wil weggooien.

Herhaling : 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).

Herhaling : SchouderCom berichten ontvangen
Ouders die gezamenlijk gebruik maken van SchouderCom hebben vaak 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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