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KALENDER DECEMBER 
5 december Sinterklaasfeest op school 
6 december Dorpsböke groep 7-8 
7 december Kerst knutselochtend 
11 december OR/MR vergadering 
13 december Dorpsböke groep 1-2-3 
13 december Leerlingenraad vergadering 
19 december PCO kerstviering 
20 december Kerstdiner  
20 december  Dorpsböke groep 4-5-6 
21 december 12:00 uur vakantie 
 

 

KALENDER JANUARI 
7 januari Hoofdluiscontrole 
10 januari Dorpsböke groep 7-8 
16 januari GGD bezoek aan groep 2 
17 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
18 januari Open dag Zone College Borculo 
24 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
31 januari Leerlingenraad vergadering 
31 januari Dorpsböke groep 7-8  
 

 
 
 

Juf Noëlle 
In de komende periode tot aan de kerstvakan-
tie zal Juf Noelle een aantal keren na schooltijd 
op school aanwezig zijn om de gezelligheid op 
school weer op te zoeken en om het contact 
met haar collega’s weer rustig op te pakken. 
Na de kerstvakantie zal dit met meer regelmaat 
gaan plaatsvinden en het is dan ook mogelijk 
dat juf Noelle ook tijdens de schooltijden weer 
zichtbaar is op school. We geven juf Noelle 
hierbij rustig de tijd om het ritme weer op te 
bouwen. Tot die tijd zal juf Nicky aanwezig zijn 
in groep 4-5-6.   
 
Bezoek Sint  
Op woensdagmorgen 5 december brengt de 
Sinterklaas een bezoek aan onze school. Om de 
Sint en zijn knechten een hartelijk welkom te 
heten moeten alle kinderen om 10 voor half 9 
op school zijn. Het bezoek begint om half 9. De 
Sint komt in alle groepen en de Peuterspeel-
zaal. Om 11:50 uur gaan alle kinderen naar bui-
ten om de Sint uit te zwaaien, zodat hij om 12 
uur kan vertrekken. Alle leerlingen hebben 
school tot 14:00 uur. 
 

Kerstknutselochtend  
Vrijdagochtend 7 december is het weer zover: 
Ons jaarlijkse kerstknutselcircuit! De kinderen 
maken op deze dag een aantal creatieve werk-
jes en daarvoor moeten de ze enkele materia-
len van thuis meenemen. Verzoek om onder-
staande aanwijzingen even GOED door te le-
zen! Dit om teleurstelling bij de kinderen te 
voorkomen…  

• Een potje met daarin op maat gesneden natte 
oase. Deze oase graag thuis al nat maken door 
hem de avond ervoor in het water te leggen 
(anders is de alleen de buitenste rand maar 
nat…).  

• Kerstgroen om een kerststukje mee te ma-
ken. Graag ook een aantal dezelfde takjes, zo-
dat we deze helemaal rond kunnen steken. 
Voor groep 1 t/m 4 de takjes al een beetje op 
maat knippen.  

• Snoeischaar voor de kinderen van groep 5 
t/m 8  

• Versieringen voor in een kerststukje, bijv. 
kerstballetjes (klein), slingertjes, strikjes o.i.d. 
Thuis alvast aan deze versieringen een stukje 
binddraad, zodat we ze makkelijk in het oase 
kunnen prikken.  
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• Voor groep 5 t/m 8 een klein, blank, schoon, 
glazen potje (zonder deksel) bijv. een klein 
groente potje, met daar in een werkend ELEK-
TRISCH waxinelichtje Zorg dat alle spulletjes 
zijn VOORZIEN VAN NAAM! De materialen kun-
nen vrijdagochtend 7 december in een plastic 
tas (ook voorzien van naam!) in het speellokaal 
neer worden gezet. 
 
Kerstviering PCO 
Op woensdag 19 december om 10.00 uur is er 
een kerstviering van de PCO. Deze viering is 
voorbereid door de kinderen die godsdienst 
volgen en zal ongeveer 45 minuten duren. De 
kinderen van groep 7 en 8 zijn druk bezig om 
de musical in te studeren: “Beste Theofilus”. 
Het is echt een adventsmusical omdat we stil-
staan bij de bijzondere geboorte van Johannes, 
de zoon van Zacharias en Elisabeth en samen 
dromen over het andere kindje dat zal komen. 
Het is natuurlijk erg leuk als alle inspanning 
beloond wordt doordat er publiek is die de 
voorstelling komt bekijken. Daarom worden 
alle kinderen van school uitgenodigd om daar-
bij aanwezig te zijn, ook ouders zijn welkom om 
deze viering mee te maken.  
Met vriendelijke groet Juf Ria Morssink. 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 21 december  
Op donderdagmiddag 20 december hebben 
alle leerlingen tot 14:00 uur school. Op don-
derdagavond 20 december worden alle kin-
deren om 17:00 uur in de klas verwacht. Hier is 
eerst een knus samenzijn. Daarna hebben we 
het kerstdiner in de groepen. Om 19:00 uur is 
het kerstdiner afgelopen. Alle ouders worden 
door de ouderraad en de medezeggenschaps-
raad uitgenodigd voor een hapje en een drank-
je. Voor verdere informatie ontvangt u een 
brief van de ouderraad. Ouders worden om 
18:15 uur uitgenodigd in het speellokaal.  
 
Vrijdag 21 december  
Alle leerlingen hebben tot 12:00 uur school. 
Daarna begint de kerstvakantie. 
 
Gevonden 
Enkele weken geleden is er een sleutel gevon-
den op de parkeerplaats van het schoolplein. 
Mocht deze van u zijn of kent u iemand die een  
sleutel heeft verloren. Dan horen wij dit graag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennismaken 
Hallo! Ik ben Anke te 
Woerd, medewerker 
team Voor Mekaar 
Borculo.  
 
Ik ben voor diverse 
scholen in Borculo 
contactpersoon bij 
team Voor Mekaar en 
ben als wijkteammedewerker jeugd en gezin 
geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister 
Jeugd. 

Ik sluit standaard aan bij OT's op school. Dit is 
altijd bedoeld om mee te denken in het belang 
van het kind. Mochten er vragen zijn over je 
kind(eren) of kun je wel wat hulp of ondersteu-
ning gebruiken in de thuissituatie, laat het me 
weten. Ik wil altijd vrijblijvend meedenken of 
ben benaderbaar voor advies. Soms alleen 
maar even om te sparren of samen te beden-
ken wat er allemaal mogelijk is. 

Daarnaast is er iedere donderdag van 13.30 tot 
15.30 inloop bij de Componist in Borculo. Er 
zijn roulerend medewerkers van team Voor 
Mekaar aanwezig voor vragen. Vanuit de jeugd 
zitten wij er iedere laatste donderdag van de 
maand. 

De Voormekaar teams zijn er onder andere 
voor taken op het gebied van advies, begelei-
ding, ondersteuning aan (zorg)behoevende 
mensen (Wet maatschappelijke ondersteu-



ning), jeugdzorg, (passend) onderwijs en de re-
integratie en participatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook proberen we 
bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantel-
zorgers te ondersteunen waar dit nodig is. 

Met vriendelijke groet,  
Anke te Woerd 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


