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KALENDER DECEMBER 
5 december Sinterklaasviering op school 
7 december Dorpsböke groep 1-2-3 
7 december Voorstelling Dorpsböke 
8 december Kerst Knutselochtend 
12 december Mogelijke staking 
14 december Dorpsböke groep 4-5 
18 december Groep 7-8 techniek lokaal 
21 december Dorpsböke groep 6-7-8 
21 december Kerstdiner 17:00 – 19:00 uur 
22 december Alle leerlingen ’s middags vrij. 
  Start Kerstvakantie t/m 5 jan. 
 

 

KALENDER JANUARI 
8 januari Hoofdluiscontrole 
11 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
18 januari  Dorpsböke groep 4-5 
24 januari Nationale voorleesdagen t/m 3 

februari 
25 januari Dorpsböke groep 6-7-8 
 
  

 
 
 

Workshop avond 
Donderdag 2 november was de workshop-
avond. Daarbij kregen ouders les zoals hun kin-
deren dagelijks ervaren. Een leuke en unieke 
manier om kennis te maken met de methodes 
van deze tijd. Wij willen alle aanwezige ouders 
bedanken voor hun enthousiaste deelname! 
 
Bezoek Sint 
Op dinsdagmorgen 5 december brengt de Sin-
terklaas 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 8 december is het weer zover: 
Ons jaarlijkse kerstknutselcircuit! 
De kinderen maken op deze dag een aantal 
creatieve werkjes en daarvoor moeten de ze 
enkele materialen van thuis meenemen. Ver-
zoek om onderstaande aanwijzingen even 
GOED door te lezen! 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 
maken. Graag ook een aantal dezelfde 
takjes, zodat we deze helemaal rond 
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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 ver-
sieringen een stukje binddraad, zodat 
we ze makkelijk in het oase kunnen 
prikken. 

 Voor groep 5 t/m 8 een klein, blank, 
schoon, glazen potje (zonder deksel) 
bijv. een klein groente potje, met daar 
in een werkend ELEKTRISCH  waxine-
lichtje 
 

Zorg dat alle spulletjes zijn VOORZIEN VAN 
NAAM! 
De materialen kunnen vrijdagochtend 8 de-
cember in een plastic tas (ook voorzien van 
naam!) in het speellokaal neer worden gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 21 december 
Op donderdagmiddag 21 december hebben 
alle leerlingen tot 14:00 uur school.  
Op donderdagavond 21 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. 
De ouders worden door de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad uitgenodigd voor een 
hapje en een drankje. 
Zie voor verdere informatie de brief van de 
ouderraad, die u bij deze nieuwsbrief ontvangt. 
Ouders worden om 18:15 uur uitgenodigd in 
het speellokaal.  
 
Vrijdag 22 december 
Alle leerlingen hebben tot 12:00 uur school. 
Daarna begint de kerstvakantie. 
 
Kerstmusical   PCO         
Op woensdag  20 december om 10.30 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 Theofi-
lus”.  Het is echt een adventsmusical omdat we 
stilstaan bij de bijzondere geboorte van Johan-
nes, 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. 

MR-Inloopochtend maandag 11 december 
De MR streeft ernaar dat alle kinderen op onze 
school goed onderwijs krijgen in een veilige en 
prettige leeromgeving, zodat zij een goede ba-
sis hebben voor een mooie, kansrijke toekomst. 

Als oudergeleding van de MR vertegenwoordi-
gen wij de ouders van de kinderen op onze 
school. Daarom vinden wij het belangrijk om te 
weten hoe jullie als ouders denken over het 
onderwijs dat op onze school wordt gegeven. 
Wordt er voldoende rekening gehouden met 
de behoeften van jouw kind? Is er ruimte in het 
onderwijs voor ontwikkeling van zijn of haar 
talenten? Wordt er voldoende aandacht be-
steed aan vaardigheden die jouw kind in de 
toekomst nodig heeft? 

Over deze en andere vragen of ideeën zouden 
wij graag met jullie van gedachten willen wisse-
len. Immers, jouw mening telt! Daarom zien wij 
je graag op 11 december tussen 08:30 uur en 

09:30 uur in de Dorpsböke. De koffie staat 
klaar! 

 
 
 



Leerlingenraad 
Vanaf januari 2018 
starten wij op 
school met een 
leerlingenraad.  
 
Leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zich bin-
nen hun groep kandidaat stellen. De leerlingen-
raad wordt zo samengesteld dat alle vijf de 
groepen in de leerlingenraad zijn vertegen-
woordigd. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 
8  moeten hun stem uitbrengen. De stemming 
gebeurt individueel.  
Deze stemrondes zullen in januari plaats vinden 
binnen de groepen. De gekozen raad kiest een 
voorzitter en een secretaris. De leerlingen van 
de raad krijgen tijdens het eerste overleg van 
de locatiecoördinator uitleg over hun taken en 
verantwoordelijkheden.  
De leerlingenraad komt 6 keer per schooljaar 
samen om te vergaderen. Deze vergaderingen 
vinden plaats onder schooltijd.  
 
Wat kan er zoal op de agenda van de leerlin-
genraad komen? 
De leerlingenraad is er om mee te denken, pra-
ten en te overleggen wat er op school en in de 
klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de 
ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en 
klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt 
de school ( locatiecoördinator, leerkrachten) 
agendapunten in. 
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. 
zijn: 

- Praten over schoolregels 

- De sfeer op school bespreken  
- De tevredenheid over ( veranderingen 

in) de manier van lesgeven bespreken 
- Initiatief nemen voor een actie in het 

kader van Actief Burgerschap, bijvoor-
beeld een actie voor het milieu in en 
rond de school opzetten. 

 
Wanneer de leerlingenraad bekend is zullen zij 
zich aan u voorstellen.  
 
Voortgezet onderwijs 
Tip: Kijk voor de OPEN DAGEN van het Voortge-
zet Onderwijs op de website van de desbetref-
fende school.  
Leerlingen van groep 8 die de OPEN DAG be-
zoeken mogen na overleg met hun groepsleer-
kracht soms eerder uit school vertrekken om 
op tijd aanwezig te zijn.  
  
Studiedagen 
In het kader van schoolontwikkelingen zullen er 
in 2018 een aantal studiedagen plaatsvinden. 
Tijdens deze studiedagen zijn alle leerlingen 
vrij. Noteer deze data alvast in uw agenda: 
Maandag 19 februari 
Vrijdag 6 april 
Donderdag 7 juni 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


