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KALENDER APRIL 
2 april  Nationale buitenlesdag  
3 april  Voetbal toernooi groep 3-4 
3 april  Inloop spreekuur GGD 
  Verpleegkundige 8:30 – 9:15 uur 
4 april  Theoretisch verkeersexamen  
  Groep 7-8 
4 april   Dorpsböke groep 4-5-6 
10 april Voetbal toernooi groep 7-8 
11 april Dorpsböke groep 7-8 
12 april Koningsspelen 
15 april Koffie uurtje MR 
16 april  Cito eindtoets groep 8 
17 april Cito eindtoets groep 8 
17 april Voetbal toernooi groep 5-6 
18 april Cito eindtoets groep 8 
18 april Dorpsböke groep 1-2-3 
18 april Groep 3-4-5-6 naar de boerderij 
18 april Eierzoek-wedstrijd 
19 april Studiedag alle leerlingen vrij 
22 april 2e paasdag / start meivakantie  
  t/m 3 mei 

 
 
 
 
 

KALENDER MEI 
6 mei  Hoofdluiscontrole 
7 mei  Groep 6 meten en wegen GGD 
9 mei  Praktisch verkeersexamen gr. 7-8 
9 mei  Dorpsböke groep 4-5-6 
16 mei  Dorpsböke groep 7-8 
22 mei  Start Jantje beton actie t/m5 juni 
23 mei  Dorpsböke groep 1-2-3 
24 mei  Kledinginzameling  
30 + 31 mei Hemelvaart donderdag 
  en vrijdag alle leerlingen vrij 

 
Bezoek Sterrenwacht 
Donderdag 21 maart zijn we met alle groepen 
naar Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem 
geweest. T.b.v. het Cultureel Jaarprogramma 
willen we jaarlijks met de hele school een mu-
seum o.i.d. bezoeken. Deze keer hebben we 
voor de Sterrenwacht gekozen aangezien de 
Toneelavond ook het thema “De Ruimte” had 
en we de laatste weken veel over dit onder-
werp gewerkt hebben.  
 
 
 
 
 

Toneelavond  
Op 22 maart hebben wij kunnen genieten van 
de optredens van al onze leerlingen in zaal Café 
Florijn. Wij willen alle ouders die hebben ge-
holpen om van deze avond een succes te ma-
ken bedankt voor de hulp. (OR-leden, musical- 
en schminkhulp, sponsoren loterij, etc). 
 
 
 
 
 
 
Juf Noëlle 
Juf Noëlle is op dit 
moment aan het re-integreren. Zij zal steeds 
meer zichtbaar aanwezig zijn op school. Tijdens 
deze momenten gaat ze zich richten op groep 
4-5-6 waarbij ze met leerlingen gaat werken in 
kleine groepjes en ook het lesgeven weer rustig 
gaat oppakken.  
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Stagiaires 
Dinsdag 19 maart heeft juf Jet afscheid geno-
men in groep 1-2-3 en donderdag 18 april gaat 
ook juf Jelke afscheid nemen in groep 1-2-3. De 
stage periodes zitten erop. Wij willen beide 
dames bedanken 
voor hun inzet 
de afgelopen 
tijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrale eindtoets groep 8  
Op dinsdag 16, woensdag 17 
en donderdag 18 april vindt 
de centrale eindtoets plaats 
voor groep 8.  
 
Op deze dagen zal er een 
verschuiving plaatsvinden 
voor groep 7. Dinsdag en 
donderdagochtend krijgt groep 7 les van juf 
Nicky. Zij gaan dan naar het lokaal van groep 4-
5-6. Op woensdagochtend krijgt groep 7 les van 
juf Anouk ook in het lokaal van groep 4-5-6.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Buitenlesdag  
Op 2 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!  
 
Koningsspelen  
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen 
weer georganiseerd. De leerlingen van groep 1 
t/m 4 zijn die ochtend op school en hebben een 
spelletjesochtend. Via de mail heeft u een ver-
zoek gekregen om hierbij te helpen. U kunt u 
opgeven door de betreffende mail te beant-
woorden. 
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan 
naar Borculo. Daar wordt voor alle leerlingen 
van de basisscholen de ‘Konings Sport Expe-
rience’ georganiseerd. Dit festijn wordt door de 
basisscholen georganiseerd in samenwerking 
met Sportfederatie Berkelland 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 leer-
krachten informatie 
over het verloop van 
de dag. 
 

Inventarisatie  
In de afgelopen periode hebben wij u geïnfor-
meerd naar belangstelling voor lessen Huma-
nistisch Vormingsonderwijs [H.V.O]. Er was 
belangstelling, maar niet voldoende om een 
groep te kunnen vormen. Daarom kunnen wij 
deze lessen in het komend schooljaar niet or-
ganiseren. Het dienstencentrum GVO/HVO zal 
de lessen wel aanbieden. Volgend schooljaar 
zullen wij dan ook weer naar uw belangstelling 
vragen.  
 
GGD  
Op woensdag 3 april is er een inloopspreekuur 
vanuit de GGD. Heeft u vragen dan bent u van 
harte welkom vanaf 8:15 uur. Kunt u deze da-
tum niet op het inloopspreekuur komen en u 
heeft toch een vraag, stuur dan een e-mail naar 
Maria Krabbenborg  
(m.krabbenborg@ggdnog.nl) 
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Ontruimingsoefening  
Dinsdag 26 maart is Achterkamp op school ge-
weest om samen met de leerlingen en leer-
krachten een geplande ontruiming te oefenen. 
Hierbij werd gekeken naar het ontruimingsplan 
en de wijze waarop het wordt uitgevoerd. De 
medewerkers van het bedrijf waren zeer en-
thousiast over de wijze waarop de leerlingen 
veilig en snel naar buiten konden.  
 
Eierzoek wedstrijd 
Ieder jaar gaan de leerlingen van de G.A. van 
der Lugtschool weer opzoek naar eieren tijdens 
de eierzoek wedstrijd. Hierbij kunnen kinderen 
op punten verdienen voor de chocolade eieren, 
zo zijn de Chocolade eitjes met een blauw pa-
piertje 1 punt waard, de gele 2 punten en de 
rode 5 punten. Maar Ieder jaar wordt er ook 
een groot gouden ei verstopt. Wanneer deze 
wordt gevonden  
 
Dorpsböke 
In overleg met de Dorpsböke is er de intensie 
om na de zomervakantie het lokaal waar op dit 
moment de Dorpsböke gevestigd is weer in te 
gaan zetten als klaslokaal.  
 
Dit houdt in dat de volwassen boeken gaan 
verhuizen naar het Dorpshoes en de kinder-
boeken gaan verhuizen naar het lokaal boven 
de keuken.  
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan dan ver-
huizen naar een lokaal op de begaande grond. 
De verdere plannen hiervoor worden op dit 
moment uitgewerkt.  

Ongedierte bestrijding 
Zoals u wellicht al 
heeft gehoord van 
uw kind zijn er in en 
rondom de school 
erg veel Grauwe 
schildwantsen aan-
wezig. Deze beestjes 
dringen zich binnen 
de school via spleten 
en kieren, zetten 
zich tegen horren en 
gaan op je kleding zitten. Wanneer je deze 
beestjes vast pakt scheiden ze een stof af dat 
erg vies ruikt.  
 
Nu hebben wij daarom contact opgenomen 
met een ongedierte bestrijding. Deze zullen 
aankomend weekend in het schoolgebouw 
aanwezig zijn om de wantsen te bestrijden. 
Hierbij gaan zij ook de rioleringen en waterlei-
dingen controleren en doorspuiten waardoor 
dit aankomende week niet volledig in gebruik 
kan worden genomen.  
 
Wij willen daarom vragen of alle leerlingen van 
de groepen 1 t/m 8 een fles water mee willen 
nemen zodat zij wanneer er een toiletbezoek 
heeft plaatsgevonden water hebben om dit 
weg te spoelen. Ook wanneer kinderen soep 
hebben meegenomen is het handig dat zij hier-
voor water bij zich hebben.  
Hiervoor alvast onze dank! 
 
 

Pannenkoeken eten 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 mochten een 
opa of oma uitnodigen om samen met elkaar 
een pannenkoek te gaan eten.  
De pannenkoeken werden verzorgd door Erve 
Brooks en de koffie en thee werd geschonken 
door het Dorpshoes. Onze dank daarvoor! 
Het was een gezellige en vooral lekkere middag 
voor jong en oud! 
Op www.mijnalbum.nl zijn binnenkort de foto’s 
zien van deze geslaagde middag.  
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