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Kalender DECEMBER 
1 dec Geplande ontruimingsoefening 
5 dec Sinterklaas bezoekt onze school 
6 dec Meten en wegen groep 6 GGD 
13 dec Kerstknutselochtend  
13 dec College van Bestuur brengt be-

zoek aan school 
22 dec Kerstbakjes maken op school 
22 dec Kerstdiner op school 
23 dec 12:00 uur start Kerstvakantie 

voor alle leerlingen 
26 dec Kerstvakantie t/m 6 jan 

 

Kalender JANUARI 
11 jan Luizencontrole 
12 jan Studiedag alle leerlingen vrij 
19 jan Schoonmaakavond 
25 jan Start nationale voorleesdagen 
30 jan Juf Marlin gaat met verlof 
30 jan MR vergadering met CVB 

Herinnering invullen 
enquête 
Onlangs ontving u 
van ons een mail met 
daarin het verzoek 
deel te nemen aan  
een onderzoek over 

de onderwijskwaliteit van onze school. 

Inmiddels heeft 56% gereageerd, dat is al heel 
fijn. Maar.. hoe meer reacties, hoe betrouw-
baarder het beeld is. De enquête staat ‘open’ 
tot woensdag 30 november (is verlengd). 
Mocht u deze nog niet hebben ingevuld dan 
willen wij u vragen om dit alsnog te doen.  
Alvast bedankt! 

Museum bezoek 
Donderdag 10 november zijn we met de hele 
school naar het natuurmuseum Natura Docet. 
Vooraf deden alle leerlingen thuis groene klus-
jes om geld te verdienen om zo de entree van 
het museum te betalen.  

Onze ervaring is dat deze bingokaart en het 
doen van ‘groene’ klusjes niet overal even posi-
tief is ontvangen. We nemen dit mee voor de 
toekomstige activiteiten.  

Alle leerlingen hebben een geweldige dag ge-
had in het natuurmuseum. Zo hebben we fos-
sielen bekeken, haaientanden gezocht, een 
speurtocht gedaan en de leerlingen uit groep 7 
en 8 hebben veel geleerd over slangen. Kortom 
een bijzondere ervaring voor alle leerlingen. 

Ontruimingsoefening 
Donderdag 1 december is er een ontruimings-
oefening op school. Deze is om 9:45 uur. Het 
doel van deze oefening is dat leerlingen leren 
hoe de vluchtroutes lopen binnen onze school 
en hoe te handelen bij een ontruiming. We 
hopen natuurlijk dat dit nooit in het echt nodig 
zal zijn, maar wij vinden het wel van belang om 
dit de leerlingen aan te leren. 

De ontruiming in december is een geplande 
oefening waarvan alle leerlingen en leerkrach-
ten op de hoogte zijn. In het voorjaar zal er ook 
een ongeplande oefening plaatsvinden.  

Bezoek Sint 
Maandag 5 december bezoekt Sinterklaas onze 
school.  We zullen hem en zijn pieten om 8.30 
uur op het plein opwachten met een vrolijke 
welkomst dans. Hierna zullen we gezellig in 
onze klas het Sinter-
klaasfeest vieren. De 
leerlingen nemen 
deze dag zelf fruit, 
lunch en drinken 
mee.  
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Lichtjesroute 
Op vrijdag 9 december is er weer de Lichtjes 
route door Gelselaar. Op school wordt er in de 
klassen al druk gewerkt om 8 kistjes te vullen 
voor deze bijzondere wandeltocht. Naar aan-
leiding van ons schoolbrede thema ‘Feesten en 
vieringen’ worden de kistjes gevuld met voor-
stellingen van feesten en vieringen van over de 
hele wereld.  

Benieuwd? Wandel dan gezellig de lichtjes rou-
te om onze creaties te bewonderen! 

Meten en wegen groep 6 vanuit de GGD 
Op dinsdag 6 december is de assistent Jeugd-
gezondheid Marlie Telgenkamp op school om 
de kinderen van groep 6 te meten en wegen.  

Hierbij hoeft u zelf niet aanwezig te zijn. Indien 
u erbij wilt zijn kunt u dit via 
m.telgenkamp@ggdnog.nl 
laten weten. Ook wanneer u niet wilt dat uw 
kind gemeten en gewogen wordt kunt u dat via 
dit e-mailadres doorgeven. 
Meer informatie hierover vind u in de brief in 
de bijlage. 

Kerstknutsel ochtend 
Dinsdag 13 december houden wij onze Kerst-
knutselochtend. Dit keer is deze iets anders van 
opzet dan andere jaren. De leerlingen gaan een 
mooie lichttak maken. Hiervoor moeten ze al-
lemaal een stevige tak (voorzien van naam) van 
ongeveer 70 cm meenemen. Gedurende de 
ochtend gaan de kinderen langs diverse stati-

ons om leuke hangers voor aan deze lichttak te 
knutselen. Mede door alle stagiaires op deze 
dag hebben wij deze ochtend geen extra hulp 
nodig. 

Kerstbakjes 
Donderdag 22 december willen we met alle 
leerlingen een kerstbakje maken.  Hiervoor 
moeten ze in een tas voor zien van naam mee-
nemen: 

• Potje (voorzien van naam) met hierin natte 
en op maat gesneden steekschuim (1 cm 
boven de rand uit laten steken). 

• Groene takjes; Voor groep 1 t/m 4 al klein 
geknipt. Groep 5 t/m 8 knipt zelf en heeft 
dus ook een snoeischaar nodig. 

• Leuke versieringen als kleine kerstballetjes, 
slingertjes, kaars, waxinelichtje, etc. 
 

We gaan hiermee in kleine groepjes van 10.30 
t/m 12.00 uur en van 12.30 t/m 14.00 aan de 
slag. Wie wil ons op één of beide dagdelen 
hiermee komen helpen? 

 

 

 

 

 

Kerstdiner  
Op donderdagmiddag 22 december hebben 
alle leerlingen tot 14:00 uur school.  

Op donderdagavond 22 december worden alle 
kinderen om 17:00 uur in de klas verwacht. 
Hier is eerst een knus samenzijn. Daarna heb-
ben we het kerstdiner in de groepen. Om 19:00 
uur is het kerstdiner afgelopen.  

Alle ouders worden door de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje. Ouders worden om 
18:15 uur uitgenodigd in het speellokaal. 

Vrijdag 23 december  
Vrijdag 23 december hebben alle leerlingen tot 
12:00 uur school. Daarna start de kerstvakantie 
en zien we iedereen graag op maandag 9 janu-
ari weer terug. 

College van bestuur bezoekt onze school 
Dinsdag 13 december bezoekt het College van 
Bestuur de G.A. van der Lugtschool. Jaarlijks 
brengen zij een bezoek aan alle scholen van 
Stichting Oponoa. Tijdens dit bezoek wordt o.a. 
gesproken over beleidsvertaling en kwaliteits-
zorg. Daarbij zullen zij in gesprek gaan met de 
directeur onderwijsteam, locatiecoördinator en 
zorgcoördinator. 
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Hulp flessenactie  
Op zaterdag 7 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. 

Vervanging 
Juf Marlin gaat verhuizen en heeft daarom 
recht op 2 verhuisdagen. Dinsdag 6 en woens-
dag 7 december komt juf Iris Temmink haar 
vervangen.  

 

Oproep vanuit de OR 
Wij  zijn per direct op zoek naar een penning-
meester! De penningmeester heeft aan het 
einde van dit schooljaar haar twee termijnen 
van drie jaar erop zitten. Het zou fijn zijn als 
een nieuwe kandidaat alvast mee kan kijken 
om deze taak over te kunnen nemen. Eerst 
meekijken in de administratie mag natuurlijk 
ook. Dan heb je meteen een goed beeld van de 
taken en hoeveel of hoe weinig tijd je ervoor 
kwijt bent.  

Voor meer informatie mag je contact opnemen 
met Renate Ebbekink (06) 36149378.  
Wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk op een 
enthousiaste aanmelding. Het liefst vóór 3 no-
vember 2022.  
De Ouderraad van de G.A. van der Lugtschool 

Voor meer informatie zie ook de brief in de 
bijlage. 

Cadeau voor school vanuit Culturije 
Vanuit Culturije wordt er naast cultuureducatie 
ook iedere twee weken een muziekles verzorgd 
aan alle groepen. Door corona zijn de afgelo-
pen jaren AMV+Extra activiteiten komen te 
vervallen. Culturije heeft samen met hun aan-
bieders getracht om zoveel mogelijk in te halen 
maar dat is helaas niet gelukt.  

Wij ontvangen daarom op school een kist met 
ritme-instrumenten en een tas vol boomwac-
kers. Met deze nieuwe instrumenten zetten zij 
een streep en kijken ze vooruit naar een perio-
de waarin er wel mogelijkheden zijn. Samen 
met deze nieuwe muziekinstrumenten gaan zij  
samen met ons een rijk aanbod op het gebied 
van cultuureducatie neer zetten! 
Namens school bedanken wij hen voor dit ge-
baar. 

Vanuit de MR 
Zakelijke ouderavond 
Op donderdag 3 november heeft de zakelijke 
ouderavond van dit jaar plaatsgevonden. Pun-
ten die dan altijd aan bod komen zijn de jaar-

verslagen van zowel MR als OR en het financi-
eel verslag van de OR. Dit zag er allemaal goed 
uit en is die avond goed gekeurd.  
 
Parro 
De app Parro is nu een paar maanden in ge-
bruik en we horen vele goede reacties. Maar 
ook blijken er wat dingen te kunnen worden 
verbeterd of aangepast. We zijn bezig om te 
kijken wat er allemaal mogelijk is en wat de 
meest efficiënte manier van communiceren is. 
Wordt vervolgd! 
 
Speerpunten MR 
Elk jaar hebben we als MR weer enkele speer-
punten welke we dat jaar willen behandelen. 
Eén daarvan is communicatie. Dat hebben we 
afgelopen jaar al getracht te verbeteren door 
de komst van de app Parro, maar blijft altijd 
een belangrijk aandachtspunt. 
Een ander speerpunt is promotie. We zouden 
dat dit jaar graag goed op poten willen zetten, 
maar kunnen dat niet alleen. Daarom een op-
roep: ben of ken jij iemand die ons kan helpen 
met onze school op de kaart zetten? Meld je bij 
één van ons via de mail of spreek ons aan op 
het schoolplein. 
 
Heeft u verder 
nog vragen of 
opmerkingen, we 
zijn altijd te berei-
ken via de mail 
mr@vdlugtschool.
nl  


