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KALENDER AUGUSTUS 
27 augustus  Start nieuwe schooljaar 
31 augustus 12:30 alle leerlingen vrij 
 

 

KALENDER SEPTEMBER 
10 september  Studiedag alle leerlingen vrij 
18 september Schoolfotograaf 
22 september Korfbal toernooi gr 3t/m 8  
 

 

KALENDER OKTOBER 
1 oktober Start Kinderboekenweek 
3 oktober Studiedag alle leerlingen vrij 
11 oktober Boekenmarkt + tentoonstelling 
12 oktober Kleding inzameling 
22 oktober Herfstvakantie t/m 26 okt 
23 oktober Waterpolo toernooi gr 3 t/m 6 
 

 
 
 
 
 
 

Schooljaar 2018-2019  
Na een welverdiende vakantie zijn we 
begonnen aan het schooljaar 2018/2019. We 
hopen er weer een leerzaam en plezierig 
schooljaar van te maken. Een nauwe 
samenwerking tussen ouders en leerkrachten is 
de basis. Wij vinden het dan ook belangrijk dat 
kinderen zich veilig en prettig voelen op school, 
dat de ouders zich betrokken voelen en dat de 
kwaliteit van het onderwijs optimaal is. Wij 
vertrouwen erop dat leerlingen en ouders een 
plezierig schooljaar zullen beleven en rekenen 
op een goede samenwerking. 

Studiedagen 
In het afgelopen schooljaar en ook in het 
komende schooljaar zijn er studiedagen 
gepland. De studiedagen hebben als thema 
‘visie ontwikkeling’. Waar staan wij voor? Waar 
willen wij in de toekomst naar toe? Wat 
hebben wij hiervoor nodig? Welke kwaliteiten 
hebben wij al in huis en waarin moeten wij als 
team ons verder gaan ontwikkelen? 
 
Noteer de hieronder genoemde data alvast in 
uw agenda: 

- Maandag 10 september alle leerlingen 
vrij 

- Donderdag 8 november alle leerlingen 
vrij 

- Maandag 18 maart alle leerlingen vrij 
- Donderdag 6 juni alle leerlingen vanaf 

12:00 uur vrij 
 
Daarnaast hebben wij in de nieuwsbrief van 
april al twee studiedagen vermeld waarop er 
OPONOA breed een studiedag zal plaatsvinden. 
Deze zijn woensdag 3 oktober 2018  en vrijdag 
19 april 2019 ( goede vrijdag). 
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Vervanging juf Noëlle  
Voor de zomervakantie hebben wij u op de 
hoogte gebracht dat juf Noëlle nog niet ging 
starten na de zomervakantie. Op dat moment 
was nog niet bekend wie haar zou gaan 
vervangen. Eind vorige week is bekend 
geworden dat Nicky Tempel juf Noëlle 
gedurende haar afwezigheid gaat vervangen op 
dinsdag en donderdag.  

Mijn naam is Nicky Tempel. Ik ben 24 jaar en 
kom uit Haaksbergen. Vorig schooljaar ben ik 
werkzaam geweest op de Keikamp in 
Geesteren. Dit schooljaar heb ik bewust 
gekozen voor de invalpoule. De komende tijd 
vervang ik juf Noëlle op de dinsdag en de 
donderdag. De afgelopen dagen heb ik al 
kennis gemaakt met de leerlingen en enkele 
ouders. Ik heb dit als erg prettig ervaren en 
samen met de leerlingen gaan we er een leuke 
en leerzame tijd van maken. Mochten er 
vragen zijn, dan hoor ik deze graag. 

Met vriendelijke groet, 
Nicky Tempel 

 

 

 
 
 
 
 

Mag ik mij even voorstellen 
Mijn naam is Michelle Groothuis. Ik ben 27 jaar 
en kom uit Ruurlo. Vorig schooljaar ben ik 
werkzaam geweest op de Kiezel en Kei in 
Borculo. Dit jaar ben ik nieuw op de G.A v.d. 
Lugt en sta ik voor groep 7/8. Ik werk dinsdag 
t/m vrijdag . Verder vind ik het leuk om gezellig 
met vriendinnen op stap te gaan, hou ik van 
voetballen en 
paardrijden. Mochten er 
vragen zijn, dan hoor ik 
dit graag. Hartelijke 
groet, 

Michelle Groothuis 

 

 

Nieuw schooljaar, nieuwe juf. Mijn naam is 
Anouk Bartelink. Ik ben 23 jaar en kom uit 
Neede. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd. 
Dit jaar ben ik nieuw op de G.A v.d. Lugt en sta 
ik voor groep 4/5/6. Ik werk maandag, dinsdag, 
donderdag ochtend en vrijdag en op dit 
moment vervang ik juf Noëlle op de woensdag. 
Verder vind ik het leuk om te tennissen en vol 
ik yogales. Daarnaast hou 
ik erg van koken en ga ik 
graag uit eten. Mochten er 
vragen zijn, dan hoor ik het 
graag. Hartelijke groet, 

Anouk Bartelink 

Verklaring geen bezwaar/medisch protocol 
Hierbij willen wij u vragen om eventuele 
wijzigingen/aanvullingen omtrent de verklaring 
geen bezwaar en het protocol medisch 
handelen door te geven aan de leerkracht . 
Mochten er geen wijzigingen/aanvullingen zijn 
gaan wij ervan uit dat hetgeen u voorheen 
heeft ingevuld nog van kracht is.  
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf staat voorlopig gepland op 
dinsdag 18 september. Verder informatie 
hierover ontvangt u t.z.t. via de mail.  
 
Dorpsböke en Godsdienst  
Wij gaan er vanuit dat er geen wijzigingen zijn 
ten opzichte van Godsdienst en Dorpsböke. 
Mocht dit wel zo zijn dan kunt u dit aangeven 
bij de groepsleerkracht of locatie-coördinator 
 
Communicatie  
Ochtend → bel  
’s Ochtends zal de eerste bel om 8.20 uur gaan. 
Vanaf die tijd is de deur voor de 
basisschoolleerlingen open en mogen de 
kinderen (en evt. ouders) naar binnen. Vanaf 
dan zal de leerkracht ook in de klas aanwezig 
zijn en zijn leerlingen (en ouders) welkom in 
het klaslokaal. Om 8.25 uur gaat de tweede bel. 
Alle leerlingen moeten dan naar binnen komen. 
Ouders worden dan vriendelijk verzocht om de 
klaslokalen te verlaten, zodat we om 8.30 uur 
ook echt met de lessen kunnen starten. Wilt u 



een werkje van uw kind(eren) wat uitgebreider 
bekijken, dan is hier na schooltijd gelegenheid 
voor.  
 
Middag → gesprekken na schooltijd  
Aangezien wij geen pauze hebben onder 
schooltijd (8.20 uur tot ca. 14.00 uur), zijn wij 
verplicht om de pauze na schooltijd op te 
nemen. Wij zullen oudergesprekken dan ook 
zoveel mogelijk vanaf 15.00 uur inplannen. 
Zorggesprekken worden binnen de werktijden 
van de leerkracht gehouden en zullen zoveel 
mogelijk in overleg met u als ouder(s) gepland 
worden. De leerkracht die op die dag werkt, zal 
ook degene zijn die bij het gesprek aanschuift. 
 
Aanspreekpunt  
M.b.t. zaken die uw kind(eren) aangaan, is de 
groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. 
Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u 
zich richten tot de IB-er (in geval van zorg) of 
tot de locatiecoördinator (in andere gevallen). 
Op het bordje bij de werkkamer staat 
aangegeven wanneer zij aanwezig zijn. De 
directeur van het onderwijsteam (Co van 
Schaik) kunt u eventueel bereiken op 0545- 
250027.  
 
Telefonisch contact  
Op school zijn voornamelijk leerkrachten 
aanwezig. Wij willen u vragen hier rekening 
mee te houden met het opnemen van 
telefonisch contact. U kunt het best buiten de 
schooltijden (voor 8.15 uur en na 14.15 uur) 
bellen, zodat de leerkrachten tijdens de les de 

telefoon niet op hoeven te nemen. Voor 
noodgevallen kunt u natuurlijk wel onder 
schooltijd bellen. Alvast bedankt voor de 
medewerking! 
 
Typecursus  
Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van 
groep 6-7-8 een uitnodiging meegekregen om 
deel te nemen aan de typecursus. Wanneer je 
mee wilt doen aan deze cursus meldt je dan 
voor donderdag 27 september aan. Dit kan 
door je inschrijfformulier in te leveren bij de 
locatiecoördinator. 

 
 
Toneelavond  
Op vrijdag 22 maart 2019 houden wij weer 
onze jaarlijkse toneelavond in zaal Florijn. Alle 
leerlingen staan die avond weer op het 
podium. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda. 
 
 
 


