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KALENDER DECEMBER
1 dec
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
3 dec
Sinterklaasviering op school
6 dec
Studiedag alle leerlingen vrij
8 dec
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
9 dec
Vergadering leerlingenraad
13 dec
Kerstknutsel circuit
15 dec
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
16 dec
MR vergadering 15:30 uur
22 dec
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
23 dec
Kerstdiner 17:00 – 19:00 uur
24 dec
Alle leerlingen vanaf 12:00 uur
vrij
Start kerstvakantie t/m 7 januari
KALENDER JANUARI
10 jan
Groep 7-8 vrij compensatie dag
i.v.m. technieklessen
12 jan
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
13 jan
MR vergadering 19:30 uur
17 jan
Kijkmiddag thematisch werken
18 jan
Kijkmiddag thematisch werken
19 jan
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
20 jan
Kijkmiddag thematisch werken
21 jan
Open dag Zone College
26 jan
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
31 jan
Vergadering leerlingenraad

Schooltijd
Graag willen wij alle ouders en kinderen vragen
om op tijd aanwezig te zijn op school. We merken dat steeds meer kinderen (te) laat op
school komen. De eerste schoolbel gaat om
8:20 uur. De kinderen mogen vanaf dat moment naar binnen. Om 8:30 uur starten alle
leerkrachten met de les.
Bezoek Sint
In verband met de vervroegde persconferentie
morgenavond 26 november is het onduidelijk
hoe we de Sinterklaasviering kunnen en mogen
invullen.
Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben
zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
Op school zullen we het Sinterklaasfeest wel
vieren, maar of dit met of zonder fysieke aanwezigheid van de Sint en zijn pieten zal zijn dat
is nog onduidelijk.
De leerlingen nemen
deze dag zelf fruit,
lunch en drinken mee.

Kerstviering
Ook de invulling van de kerstviering zullen we
op een later moment met u delen. De data
hebben we al wel vast in onze kalender opgenomen, deze kunnen nog wijzigen.
BSO ’t Speelplein, studiedag 6-12-2021
Wij hebben een judo les georganiseerd deze
dag, in samenwerking met Sport Federatie Berkelland. De judo les zal gegeven worden in
Neede. De BSO zal voor vervoer regelen. Wij
vragen u daarom uw eigen kinderzitje voor in
de auto mee te brengen. Zonder kinderzitje
zullen wij uw kind(eren) niet vervoeren.
De regel is: Kinderen tot 1,35 meter moet u in
een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren.
Zowel voorin als achterin de auto. Dit moet
altijd, of uw kind in uw eigen auto zit, of bij
iemand anders in de auto.
U kunt uw kind(eren) tussen 08:30 uur en
09:30 uur brengen. Wij vertrekken om 09:30
uur naar Neede. Als u gebruik maakt van alleen
de ochtend dan kunt u uw kind(eren) ophalen
tussen 12:30 uur en 13:00 uur op school. En
wanneer u gebruik maakt van de gehele dag
dan kunt u uw kind(eren) ophalen vanaf 16:30
uur.

Kledingadvies voor de kinderen: T-shirt met
lange mouw, joggingbroek of trainingsbroek.
GEEN oorbellen, ringen of horloges. Bij lang
haar, graag vlechten. En blote voeten.
Als u gebruik wilt maken van deze dag, dan
kunt u uw kind(eren) per email opgeven. Vermeldt daarbij even of u gebruik maakt van de
ochtend of de gehele dag. Als uw kind(eren)
normaal gesproken niet naar de BSO komt dan
is uw kind(eren) van harte welkom! U kunt uw
kind(eren) dan per email opgeven.
t.speelplein@gmail.com De BSO zorgt de gehele dag voor eten en drinken.
Met vriendelijke groet, Esli Brouwer

Vervanging
Dinsdag 7 december organiseert stichting oponoa een studiedag voor alle locatie coördinatoren en zorg coördinatoren. Dit betekent dat
wij opzoek zijn gegaan naar vervanging voor juf
Anouk en juf Michelle voor deze dag.
Er is vervanging voor beide groepen gevonden.
Ires Temmink komt vervanging in groep 5-6 en
juf Roos komt vervangen in groep 7-8.
Wij zijn erg blij dat het mogelijk is geweest om
voor deze twee dagen vervanging te vinden.

Ook nu maken we al gebruik van onze eigen
collega’s om hierin bij te springen. Overal om
ons heen is er veel vraag naar invalleerkrachten
en dit betekent dat de vijver leeg is. Tot nu toe
hebben we gelukkig nog weinig ziekte gehad in
het team, maar we vrezen er wel voor dat het
nog kan komen. We vrezen dan vooral voor de
invalproblematiek en niet altijd in de gelegenheid zijn het zelf op te vangen.

Bericht vanuit de leerlingenraad
Onlangs is de leerlingenraad bijeen gekomen
en hebben zij besloten in dit jaar deel te nemen
aan de fruit uitdaging vanuit: ‘Fruit, een lekkere
buit’
De eerste actie van het schooljaar is sparen
voor speelballen! Dit doe je door de stickers die
op een kiwi zitten te bewaren en mee te nemen naar school.
Alle stickers worden dan op 1 grote poster geplakt.
150 stickers = 10 ballen
300 stickers = 20 ballen
Deelnemen aan deze actie kan tot en met donderdag 16 december.
De vraag vanuit de leerlingenraad, spaar met
ons mee!

Stickers kunnen worden ingeleverd bij:
Jinthe groep 3
Stijn groep 4
Hannah groep 5
Danny groep 6
Sofie groep 7
Thomas groep 8
Kerstknutsel circuit
Maandag 13 december is er voor alle groepen
een Kerstknutsel circuit. Leerlingen zullen deze
dag groepsdoorbrekend werken aan verschillende creatieve opdrachten rondom het thema
Kerst.
Elke leerling dient hiervoor de volgende materialen mee te nemen in een boterhamzakje
voorzien van naam.
• Een werkend elektrisch waxinelichtje
• Een leeg wc-rolletje
Donderdag 23 december
Op donderdagmiddag 23 december hebben
alle leerlingen tot 14:00 uur school.
Deze middag willen we met alle leerlingen een
kerstbakje maken. De kinderen moeten hiervoor deze dag meenemen:
• Potje met hierin op maat gesneden nat
steekschuim (nacht ervoor in water leggen!)
• Groep 1 t/m 4 voorgeknipte takjes kerstgroen
• Groep 5 t/m 8 takken kerstgroen + snoeischaar

•

Kleine kerstversiering (balletjes, slingertjes, etc) om je kerststukje mee te versieren
Alles graag voorzien van naam in een aparte
tas (bigshopper o.i.d.).

schoolkinderen. Wij hopen dat u weer meedoet.
Alvast hartelijk dank namens de Ouderraad van
de G.A. van der Lugtschool te Gelselaar
Zie hiervoor ook de flyer in de bijlage.

Als het gaat om de kerstviering en het kerstdiner willen we niet te snel op zaken vooruit lopen aangezien er nog een persconferentie gaat
komen begin december.
Wanneer hier meer duidelijkheid over is zullen
we dit zo snel mogelijk met u communiceren.
Wel hebben we alvast de data opgenomen in
de kalender zodat u hier mogelijk alvast rekening mee kunt houden.
Vrijdag 24 december
Vrijdag 24 december hebben alle leerlingen tot
12:00 uur school. Daarna start de kerstvakantie
en zien we iedereen graag op maandag 10 januari weer terug.
Flessenactie
Zaterdagochtend 8 januari 2022 komen wij
vanaf 9 uur weer bij u aan voor onze jaarlijkse
statiegeldactie. Wilt u de statiegeldflessen/kratjes buiten
voor ons klaarzetten? Met de opbrengst van deze
actie organiseren wij
weer leuke en leerzame activiteiten
voor onze basis-

Chef Sneeuw
Wist u dat, wanneer er (veel) sneeuw valt, de
OR van onze school het sneeuwruimen coördineert? Zij zorgen ervoor dat de parkeerplaats,
stoep en plein sneeuwvrij worden gemaakt.
Eigen initiatieven om hiermee te helpen zijn
natuurlijk van harte welkom!

Gymles
Juf Fleur is op dit moment bezig met een opleiding bewegingsonderwijs. Hiervoor gaat ze
iedere woensdagmiddag en avond naar school.
Op de G.A. vd Lugt zal ze de komende tijd met
regelmaat de gymlessen gaan verzorgen voor
alle groepen. Vanuit haar opleiding zal er ook
een beoordeling en observatie worden gedaan.
Hiervoor komt woensdag 15 december een
docent vanuit haar opleiding mee te kijken.
Deze docent zal zich houden aan de op dat
moment geldende maatregelen en deze observatie op afstand doen in de gymzaal.

Voorstellen Stagiaires
Hallo, ik ben Manon Mensink ik ben 16 jaar oud
en kom uit Goor. Ik zit op het Aventus in Deventer en doe de opleiding tot onderwijsassistent, dit is mijn eerste jaar op de opleiding dus
ook mijn eerste keer stage lopen. Ik kom het
komende jaar op de donderdag en vrijdag stage
lopen op de G.A. van der Lugtschool in groep 56 en heb er erg veel zin in. Ik hoop veel te leren
in mijn tijd hier en hoop natuurlijk ook op een
leuke tijd.
Hallo ik ben Irem marsman.
Ik zit op school bij zone college Borculo, en ik
heb een week stage gelopen bij de G.A. van der
Lugt school. Ik ben 15 jaar, ik heb zelf voeger
ook op deze school gezeten. Ik liep stage in
groep 3/4. Ik vond het heel leuk om te doen,
was een hele leuk ook leerzame stage. Ik vond
het heel leuk om daar weer rond te lopen en
me oude juffen te zien, ik ben heel blij en
dankbaar dat ik hier stage mocht lopen.
Hallo ik ben Femke De Lange ik ben 16 jaar en
kom uit Markelo. Ik ben vorig jaar geslaagd
voor vmbo-tl en volg nu de opleiding onderwijsassistent bij Aventus in Deventer. Ik loop dit
jaar stage hier op school in de groep 1-2 en ik
vind het super gezellig met de kinderen. Ik
hoop dit jaar veel ervaring op te doen en natuurlijk verheug ik me op de leuke tijd met de
kinderen.

