
Leren, plezier en groei op Lucas Galecop

maandbulletin november 2021

Beste ouders,

10.000 Verschilmakers en daar bent u er een van! Zo trapten wij
de studiedag af op 5 oktober. Met elkaar, u als ouder, de kinderen,
het team, alle specialisten en vrijwilligers kunnen wij iedere dag
het verschil maken voor een kind, voor een ouder, voor elkaar. In
dit maandbulletin een korte terugblik op twee inspirerende en
nuttige studiedagen.

Zoals u in de agenda van november ziet is de eerstvolgende
studiedag op een dinsdag. Reden voor de keuze van een dinsdag is
de mogelijkheid voor ons als team om naar de NOT-beurs te gaan.
Op deze beurs presenteren diverse aanbieders ontwikkelingen in
het onderwijs en er komen enkele zeer interessante sprekers.

Vlak voor de herfstvakantie is ook onze laatste vacature vervuld
met Alyssa Pompies. In dit bulletin stelt zij zich voor.

Tot slot ben ik erg trots op het leerlingenparlement. Ze hebben
een enorme lijst met doelen gemaakt waar zij aan willen werken. In
dit maandbulletin een kleine inkijk.

Veel leesplezier!
Vriendelijke groet, Rianne Spiegelenberg.

Agenda november

● 11 november Sint Maarten
● 13 november Aankomst

Sinterklaas in Nederland
● Week van 22 november

oudergesprekken groep 3
t/m 8 - meer informatie
hierover volgt via de
leerkracht(en)

● Dinsdag 30 november
studiedag - leerlingen vrij

● Sint  - een bulletin over de
Sint activiteiten ontvangt u
op korte termijn
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Even voorstellen

Hoi, mijn naam is Alyssa en ik ben 25 oktober
gestart als onderwijsassistent. Tot de kerstvakantie
ondersteun ik groep 3 op maandagochtend en
dinsdagochtend. Op donderdagochtend en
vrijdagochtend ondersteun ik bij de kleuters. Na de
kerstvakantie zal ik 4 ochtenden in de week
ondersteunen bij de kleutergroepen. Ik zal elke
ochtend aanwezig zijn met uitzondering van de
woensdag, omdat ik ernaast nog een deeltijd studie
volg tot ecologisch pedagoog. Ik ben hiervoor 4 jaar
werkzaam geweest in de kinderopvang. In mijn vrije
tijd korfbal ik graag, ben ik met vrienden of heerlijk
aan het wandelen met mijn hond. Ik kijk ernaar uit
jullie  te ontmoeten.

Groetjes Alyssa

Korte terugblik studiedag 5 oktober
Studiedag 5 oktober - 10.000 verschilmakers
5 oktober vieren we jaarlijks de Dag van de Leerkracht. Onze nieuwe
bestuurder van Trinamiek, Cornelie Kool,  heeft ons op deze dag een
fantastische online inspiratie ochtend geboden met spreker Jaap Bressers.

Het thema van de dag ‘Iedereen kan het verschil maken’. Het getal van
10.000 is niet voor niets gekozen; als we alle kinderen, collega’s, ouders,
vrijwilligers en externen bij elkaar optellen dan zijn we met minimaal 10.000
mensen die dagelijks het verschil kunnen maken voor een ander. We nemen
deze gedachte mee in de verdere ontwikkeling van het nieuwe koersplan
van Trinamiek. Een koersplan is het plan waarin je de visie, zeg maar de stip
op de horizon met elkaar vastlegt en waar je met elkaar naar toewerkt. Het
nieuwe koersplan wordt na de kerstvakantie gepresenteerd.

Jaap Bressers is een succesvol spreker die anderen inspireert om dagelijks
met kleine gebaren het verschil te maken.

Meer lezen:
Jaap heeft twee boeken geschreven ‘Waar een wiel is, is een weg’ en ‘Pak je
Carlos moment’.
Ook heeft hij een gratis app ontwikkeld ‘carlosmomentjes’.
Of via de website: https://carlosmomentjes.nl
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Leerlingenparlement 2021-2022 - Grote klasse

De leerlingen hebben voor de herfstvakantie prachtige doelen gesteld die
zij dit schooljaar willen realiseren voor de school.

Een kleine greep uit de doelen:

● Jaarlijks EHBO-les voor de groepen 6, 7 en 8.
● Aanvulling van de boekencollectie op basis van een lijst door Lola

en Daan opgesteld na een middag in de bibliotheek. Enkele boeken
van deze lijst zijn reeds besteld.

● Sedum op het dak dat vervangen wordt (inmiddels uitgezocht,
maar helaas alleen mogelijk op een plat dak of lessenaarsdak).

● Boomhut.
● Basketbal paal.
● Bewegen na iedere les.
● Muizen voor de chromebooks.

En nog een heleboel meer goede ideeën. Genieten!

Korte terugblik studiedag 15 oktober -  Thema
Gedrag
Bijzonder trots op de collega’s die met elkaar de werkgroep
gedrag vormen. Zij hebben ook dit jaar een enorm sterke
studiedag met elkaar neergezet rondom het thema gedrag.
In de ochtend hebben wij onder meer de tijd genomen om te
reflecteren op de ingebrachte situaties die wij in de praktijk
tegenkomen. Door in kleine groepen op concrete situaties te
reflecteren en kennis te delen, gebruik je de wijsheid die in de
groep zit. De uitkomsten van deze gesprekken gebruiken wij
weer in ons handelen.

Zoals te lezen in ons Jaarplan 2021-2022 hebben wij onszelf voor dit schooljaar het doel gesteld om een
eigen leerlijn gedrag te ontwikkelen. In de middag hebben wij  daarom met elkaar gekeken naar de
koppeling tussen de kerndoelen van de leerlijn gedrag primair onderwijs en de kerndoelen per leerjaar
van De Vreedzame School en onze visie daarop. De input uit deze sessie wordt gedurende dit schooljaar
door de werkgroep gedrag omgezet in onze eigen doorgaande leerlijn gedrag.

Vindt u het interessant en wilt u alvast hier meer over lezen? Om u een beeld te geven; de input die wij
hiervoor hebben gebruikt zijn de materialen van De Vreedzame School De Vreedzame School en de
Leerlijn Sociaal Gedrag PO

3

https://lucas-galecop.nl/wp-content/uploads/2021/09/Jaarplan-Lucas-Galecop-2021-2022.docx.pdf
https://www.devreedzame.school/info/64-publiek-domein/info/418-doelen
http://www.veerkrachtgroep.nl/wp-content/uploads/2015/03/Leerlijn_Sociaal_Gedrag_PO.pdf


Van het leerlingenparlement

Voor de herfstvakantie is heel groep 8 naar het Oosterlicht
geweest.

En gelukkig mogen we weer langs de klassen met een
verjaardag!

We vinden het ook fijn dat bijna iedereen een groep hoger
is gegaan!

We hopen dat iedereen heeft genoten van de
herfstvakantie want we gaan weer lekker door met werken!
Want ja daar is school voor.

Groetjes van Lianne & Marit (groep 8)

Evaluatie en  plan 2021-2022

●      Basketbal/Voetbalveld les

● EHBO les voor groep 6 ,7 en 8

● wetenschapsles voor 5 ,6 ,7 en 8

● schommel

● bewegen na iedere les

● muizen voor de chromebooks

● nieuwe boeken voor in de boekenkast

● kuilen uit het voetbalveld en gras bij de
doelen

● sedum op het dak

● vakleerkracht muziek

● op bezoek bij het bejaardenhuis

● herinneringsfoto groep 8

● schoolfruit

● meer spullen voor in de zandbak

● 2x per jaar blauwe kleding aan(Voor het
goede doel)

● dans dag

● meer planten in de moestuin

● school video op website

● boomhut

● kingveld

● uitwerken van de speurtocht planten
wedstrijd

Wat te doen als uw kind positief test op corona
We blijven wij voorzichtig en alert als school om lesuitval en verspreiding te voorkomen. Binnen
Trinamiek is het aantal besmettingen sinds kort weer snel aan het oplopen onder de kinderen als onder
de leerkrachten. Dinsdag 2 november vindt er weer een persconferentie plaats en zullen we u waar nodig
informeren.

Mocht uw kind positief testen op corona dan verzoek ik u dit te melden bij de leerkracht en via
directie@lucas-galecop.nl.
Voorheen werden wij gebeld door de GGD als er sprake was van een positieve melding. Dit is nu niet
altijd meer het geval. Wij willen graag op school de situatie goed in beeld hebben. Alvast dank voor uw
medewerking!
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Wist u dat?

● De kleuterleerkrachten zich afgelopen maandag, samen met
taalexpert Harald Weessies, hebben verdiept in de volgorde van het
aanbieden van de letters richting groep 3.

● Maandag 25 oktober 4 middelbare scholieren met starthulp van
ouder Marloes de moestuin weer een flink stuk hebben opgepakt.

● Taal/leescoördinator Monica dinsdag 26 oktober een sessie,
georganiseerd door Trinamiek, heeft bijgewoond over de laatste
inzichten van het schrijfonderwijs.

● De schaaklessen na schooltijd met ruim 16 deelnemers succesvol
van start is gegaan.

● Het wijkkoor weer van start is gegaan met een klein groepje
leerlingen van De Toonladder en Lucas Galecop

● Wij, als team, voor de herfstvakantie een definitieve keuze hebben
gemaakt voor het nieuwe schoolmeubilair. De levering wordt
waarschijnlijk in de tweede week van de kerstvakantie, mits de
grondstoffen voor de stoelen tijdig geleverd kunnen worden. In
ieder geval dit schooljaar, mooi en fris meubilair.

● In de herfstvakantie de uitgestelde grote zomerschoonmaak heeft
plaatsgevonden, de vloeren in alle lokalen zijn daarbij weer in de
was gezet en grondig geboend.

Vakantierooster 2021/2022
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

Studiedagen
Dinsdag 30 november - NOT beurs bezoek / bezoek aan
scholen
Vrijdag 14 januari - Denken en Leren
Vrijdag 3 juni - Begrijpend lezen
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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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