
Leren, plezier en groei op Lucas Galecop

maandbulletin december 2021

Beste ouders,

Leren, plezier en groei op Lucas Galecop!
Zo staat het op onze website en zo is het ook te zien in de praktijk. Enorm genieten!
We zijn dan ook enorm blij dat we open mogen blijven als school. Dank ook aan u als
ouder; we zien dat veel ouders contact opnemen met school bij twijfel, of als ze
vragen hebben rondom toepassing corona maatregelen. Blijf dit vooral doen!

Leren: zodra het weer mogelijk is om ouders in school welkom te heten, wordt u
uitgenodigd om door uw kind in de klas rondgeleid te worden en u een verdere inkijk
te geven op welke wijze uw kind aan het leren is.

Plezier: we zijn enorm blij dat de kinderen van groep 1 t/m 4 binnen de maatregelen
naar het Huis van Sinterklaas zijn geweest en alle groepen pepernoten hebben kunnen
bakken. Complimenten voor de Sint commissie en de oudervereniging voor het goed
meedenken bij de organisatie van deze activiteiten. Dank aan de hulpouders voor het
helpen bij het pepernoot bakken!

Groei: zowel de kinderen als het team groeien constant in hun vaardigheden en
kennis. In dit maandbulletin sta ik kort stil bij ‘Rekentaal’ en ‘Wat maakt dat je je
gelukkig voelt’.

Na de Sint gaan we over naar kerst.  Onder de huidige maatregelen mogen we geen
viering organiseren na 17 uur, wat betekent dat er geen avond activiteit georganiseerd
kan worden. De viering zal dan ook overdag op donderdag 23 december onder
schooltijd plaatsvinden. Meer informatie leest u in dit bulletin.

Graag ook uw aandacht voor de inzameling die wij houden voor de Voedselbank van 6
december t/m 22 december;  helaas dit jaar harder nodig dan ooit.

Veel leesplezier!
Vriendelijke groet, Rianne Spiegelenberg.

Agenda december

● 03 december: school
om 12 uur uit

● 05 december:
Sinterklaas

● 06 december: start
actie Voedselbank

● week van 6
december: start in de
klassen van de
adventsviering

● 22 december:
sluiting Voedselbank
actie

● 23 december: tafel
met gevonden
voorwerpen

● 23 december: school
tot 14�00

● 24 december: start
kerstvakantie 12.00
uur
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Voedselbank
Steeds meer gezinnen zijn afhankelijk van de Voedselbank. In deze moeilijke (corona) tijd kunnen we samen
de wereld weer een stukje mooier maken door weer een inzameling te houden voor de Voedselbank van
Nieuwegein-IJsselstein. Doet u dit jaar ook weer mee?

Welke spullen zijn heel hard nodig?
Alle houdbare voedingsmiddelen zoals b.v.:
❖ blikken maaltijdsoep
❖ potten/ blikken groenten
❖ aardappelpuree
❖ zakjes pastasaus
❖ jam, pindakaas en hagelslag
❖ thee
❖ koffie
❖ suiker
❖ blikjes vis
❖ rijst en pasta
❖ pasta’s
❖ chocolade
❖ koekjes
❖ maar ook doucheschuim en/of shampoo en alle andere houdbare producten zijn

van harte welkom!

Vanaf maandag 6 t/m woensdag 22 december staan er op de leerpleinen in gebouw A en B kratten
waarin we de door de kinderen meegebrachte producten kunnen verzamelen. Ook zullen wij in de
ochtend een krat buiten bij de voordeur zetten!

Woensdag 22 december tussen 12.30-13.30 uur worden de kratten door een medewerker van de
Voedselbank opgehaald.
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Pepernoot bakken en Het huis van Sinterklaas
Bij deze een kleine sfeerimpressie van het bezoek van groep 1 t/m 4 aan Het huis
van Sinterklaas en het pepernoot bakken op school. Heel erg fijn voor de
kinderen dat het dit schooljaar binnen de maatregelen door mocht gaan!

Kerst

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn!

Na de drukte van Sinterklaas, gaan we ons richten op het kerstfeest.
Een mooie, fijne tijd waarin we met de kinderen stilstaan bij de geboorte van Jezus, maar ook de aandacht en
behulpzaamheid voor elkaar.
Hieronder vindt u een overzicht van alle schoolbrede activiteiten.

Adventkast
In beide gebouwen komt een grote adventkast. Elke dag openen we met onze eigen klas een deurtje en kijken we
wat er tevoorschijn komt. Spelletjes, liedjes, denkvragen en elke dag een stukje van het kerstverhaal uit de Bijbel.
De vier advent momenten zitten hier ook in verweven.

3



Groepen 1 en 2� lichtje knutselen
De kinderen uit groep 1 en 2 gaan in deze periode een lichtje knutselen.
Wilt u een glazen potje meegeven en een waxinelichtje? (echt of op batterijen)

Groepen 3 tot en met 8� kerststukjes maken
In de week van 13 december maken we kerststukjes met de kinderen.
U hoort van de leerkracht van uw kinderen op welke dag dit precies zal zijn.
Wilt u hiervoor meegeven:

- een bakje met (natte) oase.
- takken
- versiering
- een kaarsje of lichtje

Eventuele extra takken en versiering zijn altijd welkom om samen te kunnen delen!
Liever geen nepsneeuw.

Kerstkaarten schrijven voor de ouderen (i.s.m. het Ouderenfonds en de buurtsportcoach)
We doen mee aan de kerstkaartenactie van het Nationale Ouderenfonds.
De kinderen zullen kaarten schrijven en tekeningen maken voor de eenzame ouderen in Nieuwegein.

Donderdag 23 december
De laatste donderdag voor de vakantie staat helemaal in het teken van Kerst.
De kinderen mogen mooi aangekleed naar school komen.
We starten de dag met een kerstontbijt: wilt u dit zelf meegeven aan uw kind? (eten en drinken)
De rest van de ochtend zal er in de klas aandacht besteed worden aan Kerst.
Tussen 13�00 uur en 14�00 uur zullen we dag afsluiten met een viering in de eigen klas.
De oudervereniging zal zorgen voor een verpakte traktatie.

Gevonden voorwerpen

Op donderdag 23 december, om 14.00 uur, zal bij droog weer een
tafel met gevonden voorwerpen voor gebouw A staan.
Op deze tafel liggen alle mutsen, jassen, wanten, gymschoenen
enzovoort, die op school, buiten en in de gymzaal zijn gevonden.
Voor de kledingstukken die na deze dag nog achterblijven, zal er
een charitatieve bestemming zijn.
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Wist u dat?

● We sinds half november weer lauwe thee tussen de
middag schenken; met dank aan de TSO
vrijwilligers.

● We ook dit schooljaar weer veel stagiairs in school
opleiden.

● Het leerlingenparlement vorige week met Esther
van SportID (de gemeentelijke sport stimulerings
organisatie) om tafel heeft gezeten om hun plannen
te bespreken.

Rekentaal wat is dat?

In het dagelijks leven, in de rekenles en in de CITO
wordt er veel gebruik gemaakt van rekentaal.

Het helpt kinderen om de rekentaal te herkennen
in een zin. Zo leren kinderen dat ze bij bepaalde
woorden in de zin moeten gaan optellen, aftrekken,
delen of vermenigvuldigen. Zie hiernaast een
voorbeeld van de woorden die gebruikt kunnen
worden.

Vanaf groep 3 hangt in iedere klas
een papier waarop de kinderen de woorden met de
leerkracht aanvult, zo bouwen we met elkaar de
rekentaal woorden op.

Heeft u hier vragen over stel deze gerust aan de
leerkrachten.
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Wat maakt dat je je gelukkig voelt?

Leren komt vlot op gang als je je gelukkig voelt. Je bent dan ontspannen
en je brein staat open voor het opnemen van kennis. Wat maakt dat je je
gelukkig voelt?

● 50% is erfelijke aanleg; de een ziet van nature het glas halfvol en
de ander het glas half leeg.

● 10% is slechts voor de omstandigheden waarin je opgroeit, ik had
altijd gedacht dat dit percentage veel hoger lag.

● 40% is je gedrag, bijvoorbeeld in hoeverre denk je dat invloed
hebt op omstandigheden. Heb je geleerd als kind je uit te
spreken over wat je graag zou willen of om hulp te vragen.

Tijdens de lessen van Vreedzame School wordt vanuit een positieve
manier gewerkt aan het gedrag. Als een kind meer nodig heeft om zich
lekker in zijn of haar vel te voelen, dan kan in overleg met ouders een
kind een extra zetje krijgen met hulp van een kindercoach.

In november nemen we jaarlijks Zien af. Dit is een systematiek waarmee
we het welbevinden van het kind op zes gebieden in kaart brengen.
Kinderen die opvallen bespreken we met ouders en houden we extra in
beeld.

Heeft u vragen over het welbevinden van uw kind stel deze gerust aan de
leerkracht. Wij hopen als team zoveel mogelijk te zien, maar zijn ons ook
bewust dat een kind thuis soms anders in zijn/haar vel zit dan op school.
We gaan daar graag het gesprek over aan.
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Nieuwbouw in de wijk Galecop

Sinds 2018 zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw op vier
locaties in de wijk Galecop. Het perceel langs de
Rembrandthage, waar nu nog een Altrecht locatie is
gevestigd, en de nabijgelegen gemeentelijke percelen langs
de Galecopperdijk, Pieter van Laerhage en Rembrandthage.
De bouwlocaties worden in samenhang ontwikkeld.

Recent is een projectontwikkelaar gevonden. In
samenwerking met de Julianaschool zullen wij in contact
treden met de projectontwikkelaar om afspraken te maken
over bijvoorbeeld het bouwverkeer.  In de oorspronkelijke
planning staat dat de nieuwbouw zal worden gerealiseerd
in de periode tussen 1 januari 2022 en juli 2023. Meer
informatie:

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/woningb
ouwingalecop/proces+woningbouw+in+galecop/defa
ult.aspx

Groei van Lucas Galecop

Zoals eerder aangegeven in het maandbulletin zien we jaarlijks een langzame
stijging van het aantal leerlingen op onze school.

Wat betekent dit voor u als ouder op onze school?

● Voor schooljaar 2020-2023 verwachten we een enkele groep 3 samen
te kunnen stellen. De schooljaren daarna verwachten we dat we
vaker te maken zullen krijgen met combinatiegroepen.

● Graag uw kind tijdig aanmelden, zodat wij zo goed mogelijk het
onderwijs kunnen organiseren en vooruit kunnen plannen. We
hanteren  geen wachtlijsten. Een aanmeldingsformulier kunt u
vragen bij de leerkracht of de administratie of via
info@lucas-galecop.nl

● Zowel de naschoolse als de voorschoolse opvang zit overvol. Door
personeelsgebrek is het niet mogelijk om deze faciliteiten uit te
breiden. Ik heb geprobeerd mee te denken met Kind & Co voor
mogelijke oplossingen in de voorschoolse opvang, maar daar heb ik
hen nog niet verder mee kunnen helpen.
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Tekort leerkrachten basisscholen stijgt verder

Tot 2028 wordt nog een verdere stijging in het tekort aan leerkrachten op de basisscholen voorspeld. Dit heeft
te maken met een grote uitstroom van oudere leerkrachten ivm pensionering (vergrijzing onderwijs) en een
verminderde instroom in het onderwijs (ontgroening in het onderwijs). Ook het aantal schoolleiders dat
beschikbaar is neemt af door de vergrijzing.

Bij Lucas Galecop zijn we ontzettend blij dat we ook dit schooljaar een goed en stabiel team in huis hebben. Op
sommige scholen in de regio staat het water echter al aan de lippen, veel vacatures en geen invallers
beschikbaar. Dit was de situatie voorheen in de grote steden, die nu ook overwaait naar de regio’s.

Een bijkomende zorg is dat de scholen een steeds grotere opdracht krijgen in het realiseren van een
inclusievere omgeving. Dit betekent dat het aantal zorgleerlingen per groep op de reguliere scholen in de
toekomst verder zal gaan toenemen. De PABO’s bereiden hier nog niet voldoende op voor. Ook de bekostiging
van extra handen in de klas of voor het kind met een extra zorgbehoefte om een goede invulling van het
inclusiever onderwijs te realiseren loopt nog niet gelijk. De school is een mini-maatschappij, dus wij zijn zeker
voorstander voor een inclusievere onderwijsvorm, wel zijn we alert of er voldoende middelen beschikbaar zijn
om dit op een goede wijze vorm te geven.

Lichtpunt is dat we binnen de stichting een aantal succesvolle zij-instromers hebben kunnen opleiden en  zien
dat onderwijsassistenten  doorstromen naar de PABO. Deze instroom zal niet voldoende zijn om tekorten op te
lossen, dus in de toekomst zal er mogelijk anders georganiseerd moeten gaan worden. Denk aan grotere
klassen, 4-daagse schoolweek, inzet van onderwijsassistenten.

● Wat kan stichting Trinamiek met deze feiten? Vanuit personeelszaken wordt meegedacht in de korte
en lange termijn oplossingen

● Wat kan ik  als schoolleider met deze feiten? Aan mij de taak als schoolleider om de huidige collega’s op
school te blijven boeien en binden.

● Wat kan het team met deze feiten? Het voorzetten van het opleiden van onze stagiairs en hen blijvend
enthousiast maken voor het onderwijs.

● Wat kunt u als ouder met deze feiten? Koester de kwaliteiten van de leerkrachten op school, denk mee
met school mocht er toch op een andere manier onderwijs georganiseerd moeten worden en blijf uw
hulp aanbieden als ouder, dat waarderen we zeer!
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Mad science lessen
(Onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen)
Om het jaar bieden we in samenwerking met Mad Science na schooltijd gedurende enkele weken
wetenschapsonderwijs aan. Ook voor dit schooljaar willen wij hen graag na schooltijd weer verwelkomen op school.
Of het doorgang kan vinden hangt af van de op dat moment geldende corona maatregelen.
Let op hier zijn kosten aan verbonden. Heeft u niet de financiën beschikbaar, maar zou uw kind wel heel graag
meedoen, neem dan contact op met school via directie@lucas-galecop.nl.

Voor wie geschikt?
Kinderen van groep 3 t/m 8

Naschoolse Techniekcursus
Dag: Donderdag
Starttijd: 14�15 uur
Dag 1� 24-2-2022
Dag 2� 10-3-2022
Dag 3� 17-3-2022
Dag 4� 24-3-2022
Dag 5� 31-3-2022
Dag 6� 7-4-2022

We hebben minimaal 15 en maximaal 20 kinderen in een groep. Indien er zich meer dan 20 kinderen inschrijven,
kunnen wij een tweede groep starten (mits er een tweede ruimte beschikbaar is) of de kinderen een periode
opschuiven.

Tot uiterlijk 17-2-2022 is het mogelijk om uw kind aan te melden via onze website (nederland.madscience.org).
Normaal krijgen de kinderen een proefles, afhankelijk van de maatregelen kan dit wel / niet vooraf plaatsvinden.
Op het inschrijfformulier dat kinderen in januari mee naar huis krijgen staat alle informatie voor de ouders.

Na de sluitdatum verwerken wij alle inschrijvingen, sturen we de ouders een bevestiging van deelname en ontvangt
u een overzicht van alle deelnemende kinderen.
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Schoolverzuim en ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is of een belangrijke (dokters)afspraak of iets dergelijks heeft, dient u
dat altijd vóór aanvang van de les te melden.
Dit kan via telefoonnummer 603 77 49,  info@lucas-galecop of rechtstreeks aan de leerkracht.

Dagelijks worden absentielijsten bijgehouden. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid van uw kind
wordt er bij u gevraagd naar de reden daarvan.

Wanneer uw kind niet is afgemeld, wordt dit beschouwd als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’, De school is verplicht
alle verzuimdagen bij te houden en door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Te laat komen
Zorgt u ervoor dat er zo min mogelijk tijdens de lesuren gestoord wordt?

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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DONEER JE KERSTCADEAU zamelt geld in voor Nederlandse kinderen in armoede.

De missie van Stichting DONEER JE KERSTCADEAU is jaarlijks rond de kerst hoop, liefde en blijdschap te
bieden aan een doelgroep die het erg zwaar heeft. Dit jaar is die doelgroep kinderen in Nederland die leven in
armoede. Het doel is geld inzamelen voor 20.000 cadeaubonnen.

Het inzamelen gebeurt via doneerjekerstcadeau.nl en social media. Van het ingezamelde geld worden
cadeaubonnen aangeschaft van onder meer Intertoys, Bol.com en Kruidvat. In samenwerking met voedselbanken
in onder meer regio Utrecht, Eindhoven, Haaglanden en Rotterdam komen de cadeaubonnen vervolgens terecht bij
gezinnen die leven onder de armoedegrens.

Nederland telt maar liefst 419.000 kinderen die leven onder de armoedegrens. Er zijn geen internationale fondsen
die geld inzamelen voor kinderen in het welvarende Nederland. Zij zijn volledig afhankelijk van steun vanuit
Nederland. Daarom vindt DJK het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt. De stichting zet zich in om het leed
veroorzaakt door armoede voor deze kinderen iets zachter te maken en wil tegelijk nationaal aandacht genereren
voor dit grote probleem.
Helpen kan door een bedrag te doneren. Dit is al mogelijk vanaf €2,-. Helpen kan ook door deze inzamelingsactie
te delen met vrienden, familie en collega's op je eigen socials. Hierbij kan je de hashtag #doneerjekerstcadeau
gebruiken.

Alvast enorm bedankt namens stichting DONEER JE KERSTCADEAU.

Stichting DONEER JE KERSTCADEAU website, Facebook, Instagram

Voor meer informatie: Noesa den Hartog, t: 06 8263 0644, e: info@doneerjekerstcadeau.nl
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