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KALENDER APRIL 
2 april 2e paasdag 
4 april Voetbal toernooi groep 3/4 
5 april Theoretisch verkeersexamen  
 groep 7/8 
5 april Vergadering leerlingenraad 
5 april Dorpsböke groep 6-7-8 
6 april Studiedag alle leerlingen vrij 
11 april Voetbal toernooi groep 7/8 
12 april Dorpsböke groep 1-2-3 
17 april Centrale Eindtoets t/m 19 april 
18 april Voetbal toernooi groep 5/6 
19 april Dorpsböke groep 4-5 
20 april Koningsspelen  
27 april  Koningsdag alle leerlingen vrij-

dag 
30 april Start meivakantie t/m 11 mei 

 

KALENDER MEI 
14 mei  Hoofdluis controle 
17 mei  Dorpsböke groep 6-7-8 
21 mei 2e pinksterdag  
24 mei Dorpsböke groep 1-2-3 
24 mei Praktisch verkeersexamen  
                          groep 7-8 
29 mei Kleding inzameling tot 9:00 uur 

31 mei Vergadering leerlingenraad 
31 mei Dorpsböke groep 4-5 

 
Toneelavond  
Op 29 maart hebben wij kunnen genieten van 
de optredens van al onze leerlingen in zaal Café 
Florijn. Wij willen de ouders/verzorgers bedan-
ken die hebben geholpen bij het instuderen 
van musical “Mag het ietsje meer zijn? ”.  
Tevens willen wij de ouders / verzorgers die 
ervoor gezorgd hebben dat de kinderen tijdens 
de toneelavond zo prachtig gekleed en ge-
schminkt waren een compliment geven. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenlesdag  
Op 10 april doen wij mee aan de Nationale Bui-
tenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland ge-
ven deze dag een les buiten. Dat is niet alleen 
goed voor de leerprestaties van de kinderen, 
maar het is ook nog eens heel leuk! 
Zie ook de poster in de bijlage.  
 
Centrale eindtoets groep 8  
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 
april vindt de centrale eindtoets plaats voor 
groep 8. Op deze dagen is 
er een verschuiving voor 
de groepen 6 en 7.  
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Snuffelstage 
Vanaf maandag 9 april komt Lieke Oltvoort 
haar snuffelstage doen bij ons op school. Zij zal 
de hele week meelopen in groep 4-5. Afgelo-
pen week heeft zij al even kort kennis gemaakt 
met de kinderen en een rondleiding gehad 
door de school. 
Wij wensen Lieke een hele fijne stageweek toe! 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen 
weer georganiseerd. De leerlingen van groep 1 
t/m 4 zijn die ochtend op school en hebben een 
spelletjesochtend. De leerlingen van groep 5 
tot en met 8 gaan naar Borculo. Daar wordt 
voor alle leerlingen van de basisscholen de ‘Ko-
nings Sport Experience’ georganiseerd. Dit fes-
tijn wordt door de basisscholen georganiseerd 
in samenwerking met Sportfederatie Berkel-
land en studenten van het Graafschap College . 
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 duurt 
deze sportdag tot 14:30 uur. U krijgt van de 
leerkrachten informatie over het verloop van 
de dag. 
 
Schoolplein 
De werkzaamheden op het schoolplein gaan 
voorspoedig. Een aantal elementen wordt al 
steeds meer zichtbaar, zo staat de voetbalkooi  
er al, is de schutting geplaats, het straten is 
voor een groot deel al klaar en ook het natuur-
lijk spelen begint al vorm te krijgen. Alle leer-
lingen houden het proces nauw in de gaten! 
Voor de laatste foto’s zie facebook 
www.facebook.nl/vdlugtschool.  

 

 
 
Vakantierooster 2017-2018  
Eerste schooldag 27-8-2018  
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019 
2e Paasdag 22-04-2019  
Koningsdag 27-04-2019 (in meivakantie)  
Meivakantie 22-04-2018 t/m 03-05-2019  
Hemelvaart + vrijdag 30 en 31 mei 2019 
2 e Pinksterdag 10-06-2019  
Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019  
 
De studiedagen die nu al bekend zijn: 
Woensdag 3 oktober 2018 
Vrijdag 19 april 2019 ( goede vrijdag) 
Wanneer er voor aankomend schooljaar nog 
meer studiedagen worden ingepland zullen wij 
u hiervan op de hoogte brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot namens het team van  
O.B.S. G.A. van der Lugtschool 
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