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Nieuwsbrief van de Ludgerschool

Feest!
Nog maar een paar nachten slapen en dan gaan we feest
vieren, want het is dan KINDERBOEKENWEEK!
Het thema van dit jaar is ‘KOM ERBIJ’ en het gaat over
vriendschap.
Vanaf woensdag 3 oktober wordt op school en in de
bibliotheek volop aandacht gegeven aan de
Kinderboekenweek. Op vrijdag 12 oktober is er een leuke
afsluiting in het Julianapark. Per groep gaan de kinderen op
zoek naar….. ? (is nog een geheimpje).
Voor deze activiteit vragen we bij een aantal groepen uw
hulp. Via Social Schools krijgt u bericht daarover.
Heel fijne Kinderboekenweek!
Berthy van Renselaar
Schoolleider Ludgerschool
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Sparen voor kinderboeken voor de schoolbieb.
Ouders en kinderen die tijdens de Kinderboekenweek een boek kopen bij De Utrechtse
Kinderboekwinkel of bij Bruna, leveren de kassabonnen op school in. De school komt
na de Kinderboekenweek met de verzamelde bonnen naar de Kinderboekwinkel. Zij
maken vervolgens een waardebon op naam van de school voor 20% van het totale
bedrag van de ingeleverde bonnetjes. Deze waardebon kan in de winkel besteed
worden aan boeken voor de schoolbibliotheek.
Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor onze schoolbieb!

Vervanging bij
ziekte

Mededelingen

Vervanging bij ziekte en verlof
Het nijpende tekort aan leerkrachten en vervangers bij ziekte is een onderwerp dat
regelmatig de aandacht krijgt op de televisie, radio en krant. Ook de Ludgerschool had
vorig schooljaar te maken met een tekort aan vervangers bij ziekte en verlof van de
leerkrachten. We hebben het nu zo geregeld dat bij afwezigheid van een leerkracht
één groep sowieso opgevangen kan worden door een andere leerkracht uit het team.
Zijn er meer juffen of meesters tegelijk op dezelfde dag afwezig door ziekte of verlof?
Dan kijken we intern of we de groep kunnen opsplitsen, maar dat is afhankelijk van de
grootte van de groep die opgesplitst moet worden en de grootte van de andere
groepen. Als dat niet mogelijk is, dan zijn we genoodzaakt de groep vrijaf te geven. We
sturen u dan een dag eerder een berichtje via Social Schools met het verzoek uw kind
thuis te houden.
Renovatie onderbouw
In de herfstvakantie wordt een begin gemaakt met de renovatie van laatste twee
toiletgroepen van de kleuters. Het betreft onder andere de toiletten van de kleuters
uit de groepen 1/2C en 1/2D. De werkzaamheden duren wel langer dan een week. Dat
betekent dat na de herfstvakantie nog wat werkzaamheden plaats vinden en dat de
kleuters, zolang deze nog gaande zijn, gebruik maken van de toiletten van de groepen
1/2A en 1/2B.
Zonder tegenslag zijn op maandag 12 november de toiletten klaar voor gebruik.
Voor in uw agenda:
3 oktober:
3 oktober:
5 oktober:
10 oktober:
15 oktober:
17 oktober:
22 – 26 oktober:
31 oktober:
2 november:

Start Kinderboekenweek
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u)
Dag van de leraar
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u)
Vergadering van de Oudervereniging
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u)
herfstvakantie
Inloopspreekuur Buurtteam (11.30-13.30u)
Volgende nieuwsbrief

- onderbouw
- bovenbouw
- onderbouw
- bovenbouw
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Heeft u suggesties voor het Ludgernieuws, laat het weten!
Mail naar: info.ludgerschool@ksu-utrecht.nl
Wijzigingen (e-mail)adressen en/of telefoonnummers graag ook doorgeven op
bovenstaand adres.

Bijlagen

Er is weer veel te doen na schooltijd en in de herfstvakantie!

Dit jaar gaat het over vriendschap! BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, soulmates:
allemaal kreten van echte vrienden. Kan een robot of een boek ook een vriend zijn?
We hebben toffe activiteiten voor kinderen rond het thema Vriendschap gepland in 7
Bibliotheken in Utrecht. We lezen, praten, tekenen en rappen over vriendschap! En
we sluiten af met een gala.
We hopen dat veel kinderen mee komen doen!

Ontdek wetenschap op zondag 7 oktober 2018 in het Utrecht Science Park
Een Science Escape Room, een 'dagje in de cel', een gebodypaint paard voor een
anatomieles, een workshop over terrorisme. Dit is nog maar een kleine greep uit de
vele activiteiten die er op zondag 7 oktober in het Utrecht Science Park (De Uithof)
voor ouders en kinderen te doen zijn in het kader van het Weekend van de
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Wetenschap. De Universiteit Utrecht, het Hubrecht Institute, het Westerdijk
instituut, het Regenerative Medicine Center Utrecht en SRON organiseren die dag
allerlei activiteiten bij elkaar in de buurt.
“Het belooft een dag te worden waarop iedereen, jong en oud uit de hele regio
Utrecht laagdrempelig kennis kan maken met Utrechtse wetenschap”, aldus Miranda
Thoen, projectleider voor het Weekend van de Wetenschap vanuit de Universiteit
Utrecht. Dit jaar concentreert een groot deel van de activiteiten van het landelijke
Weekend van de Wetenschap in Utrecht zich in het Utrecht Science Park. Met name in
en rond het Minnaert-gebouw is er van alles te doen. In totaal zijn er meer dan vijftig
activiteiten.
Een dagje in de cel en de ruimte
Het Hubrecht Institute, het Westerdijk instituut (beide KNAW) en Regenerative
Medicine Center Utrecht (UMC Utrecht) presenteren samen hun Dag van de
Wetenschap. Onder de noemer “Een dagje in de cel” laten de drie instituten zien hoe
er op hoog wetenschappelijk niveau wordt samengewerkt aan de allerkleinste
onderdelen van elk lichaam: de cel. Bouw een cel, ontrafel je eigen DNA, ervaar
hoeveel liter water er door jouw nieren gaat, voel een 3D geprint orgaan en ontdek
waarin jij lijkt op een schimmel. Ook SRON houdt een open dag. SRON bouwt
meetinstrumenten voor de ruimte, om mee naar sterren, planeten en zwarte gaten te
kijken, of van bovenaf naar onze eigen planeet.
Science Escape Room, een paard & terrorisme
Ook wetenschappers van de universiteit bieden tal van activiteiten aan. Normaal mag
je er nooit naar binnen, maar speciaal voor deze dag stelt het Universiteitsmuseum
haar depot open voor publiek. De conservator leidt bezoekers langs unieke objecten;
van opgezette dieren tot een walvisskelet. Bezoekers krijgen in de Science Escape
Room (aanmelden verplicht) van de faculteit Betawetenschappen de uitdaging om
puzzels binnen de tijd op te lossen en experimenten te doen om te ontsnappen. Maar
gewoon kijken en vragen stellen kan ook; Zo is er een echt paard waarop docent Sanne
van Zalen met bodypaint de organen heeft geschilderd om de anatomie te ontdekken.
Beatrice de Graaf geeft een workshop over terrorisme en in het kader van het Youthonderzoek van de Universiteit Utrecht zijn er ook diverse activiteiten rondom hersenen
en ontwikkeling waaraan kinderen kunnen deelnemen.
Weekend van de Wetenschap
De Universiteit Utrecht is het hele Weekend van de Wetenschap van 5 tot 7 oktober
actief; vrijdag is er in Tivoli Vredenburg het Betweter Festival en op zaterdag komt de
wetenschap de wijk in met activiteiten in Shoppingcenter Overvecht en in Leidsche Rijn
Centrum. De activiteiten op zaterdag en zondag zijn gratis toegankelijk. Bekijk hier de
activiteiten van de Universiteit Utrecht.
Het hele programma in Utrecht staat ook op de site van het Weekend van de
Wetenschap.
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Benieuwd naar wat er te doen is
in september en oktober?
Ga dan naar de site van Domstad Kids

