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KALENDER FEBRUARI 
5 februari DIA proeftoets groep 8 
5 februari OR vergadering 
6 februari MR vergadering 
7 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
14 februari Dorpsböke groep 4-5-6 
15 februari Rapporten mee 
18 februari Week van contactmiddagen 
21 februari Dorpsböke groep 7-8 
22 februari Klusmiddag vanaf 13:00 uur 
25 februari Voorjaarsvakantie t/m 1 maart 

 

KALENDER MAART 
2 maart Klusochtend 8:30 – 12:00 uur 
6 maart MR vergadering 
7 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
12 maart Open Huis G.A. vd Lugtschool 
14 maart leerlingenraad vergadering 
14 maart Dorpsböke groep 4-5-6 
15 maart Staking alle leerlingen vrij 
18 maart Studiedag alle leerlingen vrij 
21 maart Geplande ontruimingsoefening 
21 maart Dorpsböke groep 7-8 
22 maart Toneelavond 
28 maart MR vergadering 
28 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
29 maart  Nationale pannenkoeken dag 

Rectificatie 
In de nieuwsbrief van januari stond de datum 
voor de schoonmaak 
avond verkeerd vermeld. 
  
De juiste data moet zijn: 
donderdag 4 juli 2019  
 
Vanuit de OR  
Op zaterdag 5 januari hebben wij onze jaarlijk-
se statiegeldactie gehouden. We hadden een 
trailer vol met flessen en kratten die we bij AH 
Brandenbarg Goor hebben mogen inleveren. 
We hebben deze actie mogen afronden met de 
mooie opbrengst van € 478,30  
Via deze weg willen we iedereen bedanken 
voor de aangeboden lege flessen, kratten en de 
geldelijke donaties. En ook AH Brandenbarg 
nogmaals bedankt voor de prettige samenwer-
king. 
 
 
 

Rapport en contactmiddagen 
In de week van 18 februari vinden de contact-
middagen weer plaats.  
Alle leerlingen krijgen daarvoor maandag 11 
februari een briefje mee naar huis. Zou u deze 
briefjes uiterlijk woensdag 13 februari weer 
mee terug willen geven naar school. 
 
U ontvangt daarna via de mail de tijden wan-
neer er voor u een contactmoment zal zijn.  
 
Op vrijdag 15 februari ontvangen de leerlingen 
van groep 2 t/m 8 hun rapport. 

Zou u deze tijdens de oudergesprekken mee 
willen nemen? De rapporten dienen na 3 we-

ken weer ondertekend geleverd te worden. 
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Staking 
De onderwijsbonden AOB en FNV hebben alle 
onderwijssectoren opgeroepen tot een actie in 
de week van 11 maart. Deze week zal eindigen 
met een staking op vrijdag 15 maart.  
 
De bonden willen vlak voor de provinciale sta-
tenverkiezingen op 20 maart 2019 duidelijk 
maken dat er een investeringsplan nodig is 
voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode 
moet er een begin gemaakt worden met het 
inlopen van de achterstanden moet het kabinet 
gaan investeren in het onderwijs. Alleen op die 
manier kunnen de dalende leerling prestaties 
en de lerarentekorten tegengegaan worden. 
Vele scholen uit zowel basisonderwijs, voortge-
zet onderwijs en het beroepsonderwijs hebben 
aangegeven hieraan mee te doen.  
 
Ook wij vinden het belangrijk dat het kabinet 
een duidelijk signaal krijgt dat er echt meer 
nodig is. Wij willen dan ook meedoen aan de 
staking op 15 maart. Gelukkig hebben we op dit 
moment op obs G.A. van der Lugtschool nog 
niet veel zieke collega’s gehad, maar er zijn 
nauwelijks invalleerkrachten beschikbaar! Dit 
kan niet langer zo doorgaan en het moet duide-
lijk worden dat er wat moet veranderen!  
We hopen dan ook op uw begrip. 
 

Schilderen 
Tijdens de voorjaarsvakantie wordt de school 
opgefrist doordat het opnieuw wordt geschil-
derd. De lokalen van groep 1-2-3 en groep 4-5-
6 worden opnieuw geschilderd en zo ook de 
centrale hal en het halletje bij groep 1-2-3. 
Om deze werkzaamheden te kunnen laten 
plaatsvinden is het van belang dat alle wanden 
leeg zijn. Wij hebben u via de mail gevraagd om 
ons te helpen de wanden leeg te maken en/of 
alles weer aan de wanden te monteren nadat 
de schilderwerkzaamheden zijn voldaan.  

Hierop hebben wij al enkele reacties ontvan-
gen, maar mocht u tijd hebben om ons te hel-
pen en nog geen reactie hebben gegeven dan 
willen wij u vragen dit alsnog te doen.  

Vele handen maken licht werk! 

Schoonmaakavond  
Donderdagavond 31 januari heeft de schoon-
maakavond plaatsgevonden. Namens alle leer-
lingen bedankt voor uw hulp!  
Was u deze avond wel ingedeeld, maar niet in 
de gelegenheid om te komen dan zien wij u 
graag op de schoonmaakavond van donderdag 
4 juli. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dorpsböke 
Leerlingen die zich hebben aangemeld om boe-
ken te lenen vanuit de Dorpsböke krijgen iede-
re maand de gelegenheid om boeken te ruilen.  
Sommige kinderen zijn erg snel met het lezen 
van deze boeken en hebben misschien wel be-
hoefte om sneller nieuwe boeken uit te zoeken 
of te gaan ruilen. Dit is iedere donderdagoch-
tend mogelijk. Ook als jouw groep niet op de 
lijst staat om te ruilen. Dus mocht je je boeken 
al heel snel hebben uitgelezen en graag nieuwe 
boeken uitzoeken dan kun je je iedere donder-
dagochtend melden bij de Dorpsböke. 
 
 
 
 
 
 



 
MR  
Iedere school heeft verplicht een Medezeggen-
schapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR 
van de G.A. van der Lugtschool bestaat uit twee 
geledingen:  

• personeelsgeleding (PG): 
twee vertegenwoordigers van het (onder-
wijzend) personeel, die uit en door het 
schoolteam worden gekozen voor een peri-
ode van drie aaneensluitende jaren;  
• oudergeleding (OG): drie vertegen-
woordigers van de ouders (verzorgers), die 
door middel van verkiezingen uit en door 
ouders (verzorgers) worden gekozen voor 
een periode van drie aaneensluitende ja-
ren.   
 

Beide leden van de personeelsgeleding zijn 
stemgerechtigd. Van de oudergeleding zijn 
twee leden stemgerechtigd. Tijdens de eerste 
MR-vergadering in nieuwe schooljaar wordt 
bepaald welke leden van de oudergeleding 
stemrecht hebben.   
De geledingen hebben gezamenlijke, maar ook 
individuele instemmingsbevoegdheden.  
 

 

 
Onze MR bestaat uit de volgende leden:  
Oudergeleding:  
Judith Hondorp [plaatsvervangend voorzitter] 

Ellen Stoltenberg  
Yolanda Schaepman [voorzitter] 

 
Personeelsgeleding:  
Michelle Groothuis ter vervanging van Noëlle 
Nieuwenhuis  
Jasmijn Geerdink [secretaris] 

 
GMR  
Raymond Homma neemt namens de G.A. van 
der Lugtschool zitting in de GMR gedurende 
het schooljaar 2018-2019.  
 
Als MR bespreken wij zaken die betrekking 
hebben op onze school en de manier waarop 
de school invulling geeft aan het onderwijs. De 
MR heeft recht van inspraak en/of advies met 
betrekking tot belangrijke schoolzaken, zoals 
geldbesteding, het schoolplan, het formatie-
plan, schooltijden, het vakantierooster als ook 
kwaliteit en veiligheid op school. Als MR zijn wij 
geïnteresseerd in uw ideeën en mening, zodat 
wij deze kunnen meenemen in onze besluit-
vorming en adviezen. Laat het ons weten als u 
vragen heeft of wilt laten weten hoe u over 
bepaalde schoolzaken denkt. Neem contact 
met ons op door een mail te sturen naar het 
volgende adres: mr@vdlugtschool.nl of door 
een van onze MR-leden aan te spreken.  
 

Mocht u belangstelling hebben om bij een MR 
vergadering aanwezig te zijn, dan bent u als 
toehoorder van harte welkom. De volgende 
MR-vergadering is op 6 maart 2019. 

OR  
De ouderraad verzorgt en ondersteunt de 
school bij (onder andere) de volgende activitei-
ten.  

• Onderhouden van contacten met de ouders 
van de kinderen, met de MR en met het team. 

• Beheren van de ouderbijdrage en daarvoor 
schriftelijk verantwoording afleggen.  

• Meehelpen en meedenken met de organisa-
tie van diverse festiviteiten.  

• Regelen van inkopen voor alle festiviteiten. 

• Meehelpen bij het regelen van allerlei festivi-
teiten.  

• Indien nodig, verrichten van allerlei werk-
zaamheden in en om de school.  

• Organiseren van de flessenactie voor extra 
financiën voor de school.  
 
Onze Ouderraad (OR) bestaat momenteel uit 
de volgende leden:  
Oudergeleding:  
Arnold Draaijer [voorzitter] 
Wenche Weijn [secretaris] 
Renate Ebbekink [penningmeester] 



Walter Gemser 
Carola Dijkman  
Daniëlle Mensink  
Jolanda Berenschot  
Femke Bokkers  
Alice Bos  
Ellen Pardijs  
 
Personeelsgeleding:  
Anouk Bartelink 
Roos Heusinkveld (schaduwlid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


