
Leren, plezier en groei op Lucas Galecop

maandbulletin oktober 2021

Beste ouders,

Wat hebben we genoten van de viering 50 jaar Nieuwegein!
Complimenten voor theater De Kom, die deze twee dagen vanuit de
subsidie 50 jaar Nieuwegein georganiseerd had voor school, en dank voor
de heerlijke traktatie namens de Oudervereniging!

Afgelopen woensdag was de laatste werkdag van onze collega Peep, vanaf
volgende week wordt zij formeel vervangen door intern begeleiders
Wendy van Vught en Monica Hu.

De vacature van onderwijsassistent voor de kleuters is vervuld, nieuwe
collega Alyssa Pompies zal na de herfstvakantie starten. In het
maandbulletin van 1 november zal zij zich verder aan u voorstellen.

Heel erg fijn dat we langzaamaan zien dat het aantal corona besmettingen
aan het dalen is en er versoepelingen kunnen plaatsvinden. Wel blijven
we alert en voorzichtig. Mocht u twijfelen of is er sprake van een
positieve testuitslag stel ons dan hiervan op de hoogte.

Tot slot goed nieuws voor het basisonderwijs, deze week heeft het
demissionaire kabinet besloten dat de loonkloof tussen de salarissen van
de leerkrachten in het primair onderwijs ten opzicht van de salarissen
van het voortgezet onderwijs verder gedicht gaat worden. Een in mijn
ogen terecht besluit. De basis die gelegd wordt in het basisonderwijs is
een groot goed.

Veel leesplezier!  Vriendelijke groet, Rianne Spiegelenberg.

Agenda oktober
● 05 oktober Studiedag:

leerlingen vrij
● 06 oktober start

Kinderboekenweek
● 14 oktober 14�00-14�30 uur

boekenmarkt buiten (mits het
weer dit toelaat)

● 14 oktober
start Herfstvakantie

● 15 oktober studiedag:
leerlingen vrij

● 25 oktober
start school 08.30 uur

● 25 oktober ALV
Oudervereniging 20�00 uur

● 26 oktober inloop spreekuur
8�30-9�30 uur
schoolmaatschappelijk werk
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Vanaf woensdag 6 oktober zullen we werken rondom de kinderboekenweek, dit jaar met als thema:
“Worden wat je wil”.  Een mooi thema over beroepen, talenten en levensvragen!
In alle klassen wordt aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Natuurlijk gaan we veel lezen en wordt
er veel gedaan rondom leesplezier en leesmotivatie.
Ook wordt er gezongen en geknutseld!

Boekenmarkt
Een mooie traditie bij Lucas Galecop is onze boekenmarkt.
Op donderdag 14 oktober kunt u van 14�00 uur tot 14�30 uur op ons plein allerlei kinderboeken kopen en
verkopen!

Wilt u boeken verkopen?
Uw zoon/dochter schrijft zijn of haar naam op de intekenlijst bij de klassendeur (de jongste kinderen
kunnen dit doorgeven aan hun juf). Ze krijgen dan een informatiebrief mee met alle afspraken en regels
voor het verkopen van de boeken.
Het klaarzetten van de boekenmarkt mag trouwens al vanaf 13�45 uur.
Ouders mogen uiteraard helpen bij het verkopen.
LET OP: bij slecht weer zal de boekenmarkt niet doorgaan!

Wist u dat...
als u elke dag 15 minuten voorleest, uw kind per jaar 1000 nieuwe woorden leert?

Wat te doen als uw kind positief test op corona
Gelukkig neemt het aantal corona besmettingen nog steeds in Nederland af. Wel blijven wij voorzichtig
en alert als school om lesuitval en verspreiding te voorkomen.
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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Leerlingenparlement 2021-2022

Evenals andere schooljaren hebben we ook dit
jaar weer geweldige leerlingen die hun bijdrage
gaan leveren aan het leerlingenparlement!

De eerste brainstormsessie heeft al een enorme
opbrengst opgeleverd. In de volgende sessie gaan
we kiezen waar het leerlingenparlement zich voor
in gaat zetten.

Het belooft een mooi leerlingenparlement
schooljaar te worden!

Succesvolle inzameling ‘Ieder kind een fiets’

Ook dit schooljaar kunnen door de ANWB  inzameling
Kinderfietsenplan ‘Ieder kind een fiets’  kinderen blij
gemaakt worden met een fiets!

Met dank aan Aissa worden de fietsen waar nodig
opgeknapt en klaargemaakt voor de kinderen.

Aissa heeft door zijn werk veel zicht op gezinnen waar
het financieel moeilijker is; hij heeft helaas het aantal
gezinnen de afgelopen tijd zien toenemen.

Daarom is het extra fijn dat door deze inzameling weer
een aantal kinderen weer kunnen fietsen!
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Inloop spreekuur Schoolmaatschappelijk werk
Geynwijs

Soms zijn er wel eens situaties of vragen rondom uw
kind waarin het fijn is om dit met iemand te bespreken.
Voor school gerelateerde vragen is dit naast de
leerkracht de intern begeleider. Heeft het meer met uw
situatie thuis te maken of beiden, dan kunt u
laagdrempelig in gesprek met de
schoolmaatschappelijk werker Marijn Vermeer van
Geynwijs.
Marijn is aanwezig op school op:

● Di 26 okt 08.30-09.30
● Di 23 nov 08.30-09.30
● Di 21 dec 08.30-09.30

Mocht u deze data niet beschikbaar zijn, maar wel
graag met haar in gesprek gaan, dan kan dit door een
mail te sturen naar m.vermeer@geynwijs.nl voor een
afspraak.

Terugblik Viering 50 jaar Nieuwegein

Met dank aan de gemeentesubsidie heeft Lucas
Galecop, in samenwerking met Theater De Kom, twee
feestelijke creatieve dagen kunnen organiseren om het
50-jaar bestaan van Nieuwegein te vieren.

De kinderen van Lucas Galecop hebben tijdens deze
dagen kunnen leren over het ontstaan van Nieuwegein
en welke bijzonder erfgoed Nieuwegein heeft.

Ook is daarnaast aandacht besteedt aan het feest
element, zoals de voorstelling ‘De ridder zegt nee’ voor
de groepen 1 t/m 4 en dans en trommel sessies voor de
groepen 5 t/m 8.
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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de oudervereniging

Graag nodigt de oudervereniging u uit voor de algemene ledenvergadering op
maandag 25 oktober 2021. U bent welkom in de hal van gebouw A vanaf 20.00 uur.

Mooi nieuws - het buurtkoor (voorheen het wijkkoor) voor
kinderen van groep 5 t/m 8 gaat weer van start na de
herfstvakantie

Een mooie traditie bij Lucas Galecop is het wijkkoor.
Kinderen van Lucas Galecop, De Toonladder en de
Julianaschool zingen na schooltijd onder leiding van een
zangdocente. Door de corona omstandigheden heeft dit
helaas al een langere periode niet door kunnen gaan.
Gelukkig is dit na de herfstvakantie weer mogelijk.

Op 13 oktober komt Maya, de zangdocente, langs bij de
groepen 5 t/m 8 om meer informatie te geven.

Eigen bijdrage is Eur 1 per les, totaal 25 lessen en een
optreden (onder voorbehoud van de dan geldende
maatregelen) in Theater De Kom.

Verwachte tijd en dag, na de herfstvakantie iedere
woensdag van 14�15 - 15�15 uur  in de centrale hal van Lucas
Galecop. Meer informatie over de aanmelding ontvangt u
via uw kind na de korte introductie gastles.
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Vakantierooster 2021/2022 (herhaling)
Herfstvakantie vr 15 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

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

Toestemming gebruik beeldmateriaal (herhaling)
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

Allergielijst (herhaling)
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

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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