Nieuwsbrief dinsdag 11 mei 2021

AGENDA:
 Woensdag 12 mei opp-dag groep 1/2A en 7/8A (’s middags)
 Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag/ Suikerfeest
 Vrijdag 14 mei Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Maandag 17 mei opp-dag groep 5/6A, Suikerfeest op school
 Dinsdag 18 mei opp-dag groep 3 en 5/6B
 Woensdag 19 mei opp-dag 1/2B en 7/8C (’s middags)
 Donderdag 20 mei opp-dag groep 4/5B en 6/7
 Vrijdag 21 mei praktisch verkeersexamen groep 8
 Maandag 24 mei 2e Pinksterdag, de school is dus dicht
 Dinsdag 25 mei opp-dag groep 7/8B. Leerlingen komen gewoon naar school
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuwe directeur
Beste ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van de Luc Stevensschool.
Graag wil ik me even voorstellen.
Ik ben Jolande Bastmeijer en sinds 1 mei de nieuwe directeur van de Luc
Stevensschool en de LUX. Ik ben 57 jaar, woon samen met mijn man Jos en
onze hond in Ingen, in de Betuwe en we hebben 2 volwassen kinderen, Kevin
en Marike, die al niet meer thuis wonen.
Vanaf mijn 21e ben ik al werkzaam in het onderwijs, eerst als juf en de laatste
15 jaar als directeur op verschillende scholen. Dit doe ik nog steeds met erg
veel plezier.
Gisteren was het mijn eerste werkdag op de school van uw kind(eren). Ik werd erg warm verwelkomd
door het team met een mooie bos bloemen. In de ochtend heb ik me in alle groepen voorgesteld, zodat
alle kinderen en leerkrachten me hebben gezien en weten wie ik ben. Mijn eerste ervaringen en
indrukken zijn erg goed, wat een mooi team staat hier met betrokken en enthousiaste medewerkers en
wat een geweldige kinderen, die natuurlijk van alles van me wilden weten.
Ik kan enorm genieten van de ontwikkeling van de kinderen, zodat ze met een goed gevoel en vol
zelfvertrouwen hun eerste stappen in de maatschappij kunnen maken.
Naast mijn baan fotografeer ik graag, lees ik veel en ga ik samen met Jos en de hond op stap in ons
kleine camperbusje de natuur in.
Ik hoop u uiteindelijk allen persoonlijk te kunnen ontmoeten, zodat we elkaar beter leren kennen. Ik
hoop dat dit snel weer mogelijk zal zijn.
Met vriendelijke groet,
Jolande Bastmeijer

OPP-dagen
De komende twee weken worden op de Luc Stevensschool de opp-gesprekken gehouden voor de
leerlingen van groep 1 t/m groep 7. Wij willen met jullie, als ouders, uitgebreid de ontwikkeling van jullie
kind bespreken. Hoe gaat het met leren, hoe gaat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling,
creativiteit, sportiviteit etc…….kortom alles wat belangrijk is om groot te worden. Jullie krijgen van jullie
kind nog een brief waarin jullie kunnen aangeven of jullie in de ochtend, of in de middag een gesprek
willen. Wij hopen dat er fijne gesprekken gevoerd gaan worden, zodat we met elkaar de juiste dingen
voor de kinderen doen.
DOCK
DOCK is een organisatie die mee wil denken en doen aan leuke activiteiten in de buurt. Op
maandagmiddag om 14.30 uur is DOCK aanwezig op het schoolplein van de Luc Stevensschool. Zij
komen dan met een bus, en een hoop speelgoed. Kinderen kunnen dan o.l.v. medewerkers van DOCK op
het schoolplein spelen. Jullie kunnen met jullie kind overleggen of zij/hij op maandag wat later naar huis
komt zodat zij eerst nog op het schoolplein kunnen blijven spelen.
Het Suikerfeest
Maandag 17 mei vieren wij op school het Suikerfeest. Groep 5/6A heeft deze dag de opp-dag, dus
alleen deze groep viert dinsdag 18 mei het Suikerfeest. Deze week wordt in alle groepen vergaderd over
het Suikerfeest. De leerlingen bepalen, samen met hun leerkracht, hoe het Suikerfeest gevierd gaat
worden. We hebben wel de hulp van de ouders nodig, want wat is een feest zonder lekkere hapjes.
Zouden jullie maandag 17 mei wat lekkers mee naar school willen geven? We gaan er dan met elkaar ,
wel apart in iedere groep, een gezellig feest van maken. Alvast heel hartelijk bedankt.
Van papier naar Parro
Sinds dit schooljaar gebruikt de school de app Parro om snel en makkelijk met u te communiceren. U
kunt via deze app van alles (terug)lezen wat we in de klassen en op school doen. Ook plaatsen we sinds
kort de nieuwsbrieven hierop.
Vanaf volgend schooljaar zullen alle brieven alleen nog op Parro geplaatst worden en geven wij geen
papieren brieven meer mee naar huis. Dit is veel beter voor het milieu.
Het is dus heel belangrijk dat u zich aanmeldt bij Parro om geen informatie te missen.

Namens het team met vriendelijke groet,
Carla Bransen

