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KALENDER DECEMBER 
3 december Dorpsböke groep 7-8 
4 december Sinterklaasfeest op school  
7 december MR vergadering 
10 december  Dorpsböke groep 1-2-3 
16 december Kerstknutselochtend 
17 december Kerstviering 
17 december Kerstvoorstelling vanuit PCO 
18 december Alle leerlingen vanaf 12:00  
                          uur vrij 
18 december Start kerstvakantie t/m 1 januari 

 

KALENDER JANUARI 
4 januari Start schoolbreed thema  
                          ‘Wonen’ 
7 januari Dorpsböke groep 7-8 
8 januari Vergadering leerlingenraad 
11 januari Start Cito toetsen groep 3 t/m 8 

tot 29 januari 
14 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
21 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
22 januari  Open dag Zone College  

16:00 uur – 21:00 uur 
28 januari Dorpsböke groep 7-8 
 

 
 
 

 
Bezoek Sint  
Op vrijdag 4 december is er op school Sinter-
klaasviering. Hierover heeft u reeds een aparte 
informatiebrief ontvangen. Helaas zal Sinter-
klaas dit jaar de schoolniet bezoeken, maar 
gaat hij via de digitale weg deze dag contact 
hebben met de groepen.  
 
Kerstknutselochtend 
Er is een wijziging in de datum ten opzichte van 
onze vorige nieuwsbrief. Deze ochtend is ver-
plaatst van 10 december naar 16 december. 
Deze ochtend zal dit jaar door de leerlingen van 
groep 7-8 worden georganiseerd. De leerlingen 
van groep 1 t/m 6 zullen in kleine groepjes 
langs de kerstworkshops gaan. Informatie over 
de hiervoor mee te nemen spullen ontvangt u 
binnenkort via een aparte kerstbrief. 
 
Kerstviering 
Dit jaar zal de jaarlijkse kerstviering tijdens on-
ze reguliere schooltijden plaatsvinden. Hoe we 
deze dag vorm gaan geven, kunt u ook lezen in 
de aparte kerstbrief. Deze ontvangt u volgende 
week. 
 
 
 

 
Kerstviering PCO 
Op donderdag 17 december is er een kerstvie-
ring van de PCO. Deze De kinderen die gods-
dienst volgen zijn druk bezig om de liedjes en 
de tekst van een schimmenspel in te studeren.  
Het is natuurlijk erg leuk als er ook publiek is als 
je zo druk geoefend hebt. Daarom worden dit 
jaar alle kinderen van school uitgenodigd om te 
komen kijken. Voor ouders wordt er beeldma-
teriaal gemaakt om deze uitvoering toch een 
beetje mee te kunnen kijken. 
Deze worden geplaatst op Mijn Album. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ria Morssink 
 
Externen in school 
In verband met het Corona virus binnen ons 
team, maar ook de zorg voor de gezondheid 
van onze teamleden en anderen hebben wij 
tijdelijk een keuze moeten maken over exter-
nen binnen onze school. Dit betekende dat de 
muzieklessen, bezoek aan de Dorpsböke en 
logopedie 2 weken niet hebben kunnen plaats-
vinden.  
Op dit moment vinden deze bezoeken weer 
plaats in wederzijds goedvinden. Op school 
staan wij open voor externen, maar de andere 
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partijen moeten zich ook prettig voelen om bij 
ons op school te komen. Deze afspraak zullen 
wij ook de komende periode aanhouden. Hier-
over blijven wij steeds met externen in gesprek. 
 
Ventileren in school 
Het is belangrijk om ruimten in de school re-
gelmatig te luchten bijvoorbeeld door ramen 
en deuren open te zetten en recirculatie van 
lucht binnen een ruimte en luchtstromen van 
persoon naar persoon te voorkomen. 
 
Alle scholen in Nederland hebben onder ver-
antwoordelijkheid van het schoolbestuur een 
check gedaan om te onderzoeken of het ge-
bouw voldoet aan de eisen. Zo is ook onze 
school onlangs gecontroleerd. Uit het rapport 
komt dat ons gebouw voldoet aan alle eisen, 
maar dat we wel tijdig ramen en deuren moe-
ten open zetten om de ventilatie te kunnen 
waarborgen.  
 
Besmettingsgevaar m.b.t. Corona voor jonge 
kinderen in de basisschoolleeftijd is zeer klein, 
volgens de inzichten van het RIVM en het Out-
break Management Team (OMT). Dit neemt 
niet weg dat wij ook kleine kansen willen pro-
beren te voorkomen. Er wordt daarom ruim-
schoots geventileerd in de school. Hierdoor kan 
het soms wat frisser aanvoelen in de klas. Wij 
willen u vragen om hier rekening mee te hou-
den met de keuze van de kleding van uw kind. 
Kinderen mogen hiervoor een extra vest of trui 
meenemen naar school.   
 

Hulp flessenactie 
Op zaterdag 2 januari houdt de OR hun jaarlijk-
se en zeer succesvolle flessenactie. De klaar 
gezette statiegeld flessen worden dan huis-
aan-huis opgehaald. Hierbij geldt ook “vele 
handen maken licht werk”. Heeft u zin en tijd 
om te komen helpen, meld u dan aan via: 
or@vdlugtschool.nl of spreek één van de OR-
leden aan. 
 
 
Werven OR-leden 
Volgend schooljaar zullen 4 leden helaas de OR 
verlaten. Hierdoor zijn zij nu al op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste ouders die de OR komen 
versterken. Binnen het OR-team worden de 
taken verdeeld, zodat iedereen een steentje 
bijdraagt. Ieder lid kan zo ook doen waar hij of 
zij de meeste affiniteit mee heeft. Zo’n 6x per 
schooljaar wordt er vergaderd over de activitei-
ten die op het jaarprogramma staan. 
Vindt u het ook belangrijk dat er naast de regu-
liere lesaanbod ook gezellige nevenactiviteiten 
(Schoolfeest, Sinterklaas, kerst, Koningsspelen, 
schoolreisje en schoolkamp, musical, afscheid 
groep 8, etc) voor de leerlingen worden geor-
ganiseerd, dan hebben we uw hulp hard nodig! 
Wilt u meer informatie of u alvast aanmelden, 
stuur dan een mail naar or@vdlugtschool.nl of 
spreek één van de OR-leden aan. 
 
 
 
 
 

Vrijdag 18 december  
Vrijdag 18 december hebben alle leerlingen tot 
12:00 uur school. Daarna start de kerstvakantie 
en zien we iedereen graag op maandag 4  
januari 2021 weer terug. 
 
 
Tot slot namens het team van  
O.B.S. G.A van der Lugtschool 
2020 een jaar voor iedereen om nooit te verge-
ten. Maar wat wij vooral zullen herinneren is 
alle hulp, begrip en steun van alle ouders, leer-
lingen en betrokkenen. Zonder jullie hadden wij 
dit jaar niet kunnen maken zoals we nu hebben 
kunnen doen.  
Wij wensen jullie fijne feestdagen toe en hopen 
iedereen gezond weer terug te zien in 2021! 
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