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KALENDER FEBRUARI
1 februari
MR vergadering
4 februari
Dorpsböke groep 1-2-3
9 februari
Sportuurtje vanuit Sportfederatie Berkelland 14:30 – 15:30 uur
11 februari Dorpsböke groep 4-5-6
15 februari Deze week belronde
18 februari Dorpsböke groep 7-8
19 februari Vergadering leerlingenraad
22 februari Voorjaarsvakantie t/m 26 feb
KALENDER MAART
4 maart
Dorpsböke groep 1-2-3
11 maart
Dorpsböke groep 4-5-6
12 maart
Rapporten mee naar huis
15 maart
rapportgesprekken t/m 19 maart
18 maart
Dorpsböke groep 7-8
30 maart
Theoretisch
verkeersexamen groep 7-8

Er kunnen wijzigingen ontstaan in de planning
door veranderingen in de maatregelen m.b.t.
covid-19.

Even kennismaken
Hallo allemaal ,
Mijn naam is Sharon en ik ben 17 jaar.
Ik doe de opleiding zorg en welzijn niveau 2 ,
dit is mijn eerste leerjaar. Dit schooljaar kom ik
stage lopen op de donderdag in groep 1-2-3.

Juf Nicole
Vanaf de start van het schooljaar is juf Nicole
op vrijdag in groep 7-8. Haar stage gaat vanaf
12 februari een vervolg krijgen in groep 1-2-3.
Vanuit de PABO opleiding moet zij bij verschillende leeftijdsgroepen ervaring opdoen in het
lesgeven. Hierdoor zal ze iedere vrijdag tot aan
het einde van het schooljaar aanwezig zijn in
groep 1-2-3.

Groetjes Sharon
Studiedag 8 februari vervalt
Aan het begin van het schooljaar hebben we u
aangegeven dat er op maandag 8 februari een
studiedag zou zijn m.b.t. begrijpend lezen.
Nu heeft de overheid aangegeven dat de scholen naar alle waarschijnlijkheid op maandag 8
februari weer mogen starten. Hierdoor komt
de studiedag te vervallen. Ook wanneer leerlingen dan nog thuis moeten werken zal de
studiedag vervallen en zullen op deze dag de
online lessen doorgaan.

Rapporten / oudergesprekken
Het uitdelen van de rapporten en de bijbehorende oudergesprekken wordt door de huidige
lockdown verschoven van februari naar maart.
Vrijdag 12 maart krijgen alle leerlingen een
rapport mee naar huis.
De week erna van maandag 15 t/m vrijdag 19
maart vinden de oudergesprekken plaats voor
groep 1 t/m 7.
In de week van 15 t/m 19 februari zullen alle
leerkrachten u telefonisch benaderen om te
horen hoe het thuis gaat en of wij vanuit school
eventuele steun kunnen bieden.
Schooladvies en eindtoets groep 8
Het is belangrijk dat het schooladvies voor
groep 8 leerlingen zorgvuldig wordt vastgesteld. Daarbij krijgen basisscholen hiervoor 2
weken extra tijd. Zij kunnen tot 15 maart het
schooladvies opnemen in het onderwijskundig
rapport. Wel willen wij op school alle leerlingen
en ouders van groep 8 voor de voorjaarsvakantie uitnodigen voor een gesprek waarin het
definitieve eindadvies wordt gegeven. Tijdens
het gesprek ontvangen ouders en leerlingen uit
groep 8 ook een aanmeldformulier voor het
voortgezet onderwijs.
De inzet vanuit de overheid is om de eindtoets
voor groep 8 in het schooljaar 2020/2021 gewoon door te laten gaan. Er is op dit moment
geen reden om de doorgang van de eindtoets
te heroverwegen. We houden alle berichtge-

vingen hierover nauw in de gaten en houden u
op de hoogte wanneer er hierin wijzigingen
mochten komen.
Nationale voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en
bezorgt hun veel plezier. Net als voorgaande
jaren doen wij ook dit jaar met de onderbouw
weer mee aan de Nationale Voorleesdagen. Dit
jaar door het online thuiswerken op een andere manier. Afgelopen week heeft het thuiswerken in het teken gestaan van het Prentenboek
van het jaar “Coco kan het”. Op maandag en
woensdag hebben we prachtige boek via een
online meeting voorgelezen aan de kinderen.
Ook stond er op de weektaak van de leerlingen
allerlei taal-, reken- en speelopdrachten over
het vogeltje Coco.

effect op de concentratie, weerstand en de
aanmaak van vitamine D.
Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat kinderen zicht vrolijk en blij voelen nadat zij een
tijdje buiten hebben gespeeld (75%). Daarnaast
voelen zij zich vaak sterk en gezond. Kinderen
vinden fietsen, klimmen & klauteren en zelfverzonnen spelletjes het leuks om te spelen.
Op de website van Jantje Beton
https://www.speelbeweging.nl/speeltips/
staan 93 speeltips voor buitenspelen o.a.:
-

-

-

Buiten spelen
Buiten spelen is geen vak, maar wel heel belangrijk. Nu kinderen niet meer op het schoolplein buiten spelen, is het goed om ze extra
buiten te laten spelen. Buitenspelen heeft veel
voordelen, zoals het bewegen, het positieve

-

Stoepkrijt opent een wereld aan speelmogelijkheden en creativiteit. Denk aan een
stoepkrijtschaduw, stoepkrijtkunst, stoepkrijtspelletjes.
Springtouwen of elastieken. Op YouTube
staan verschillende voorbeelden van hoe je
kunt elastieken. Zoekterm: ‘elastieken spelletje’. Is je kind alleen, dan kun je het elastiek ook tussen twee stoelen doen.
Voor kinderen is het goed om te spelen met
sensomotorische materiaal zoals zand.
Speel met de elementen van het seizoen.
Niets is leuker dan fietsen met de wind in je
rug of rennen tot je het weer warm hebt.
Een wandeling in het bos is voor kinderen
vaak ook een feest!

Online thuiswerken
Inmiddels zijn we alweer 4 weken aan de slag,
samenwerkend aan het afstandsonderwijs. We
missen alle kinderen enorm en hopen dat er
gauw betere berichten komen vanuit de overheid en dat we iedereen weer fysiek mogen
ontmoeten. De opzet waarvoor is gekozen
werkt in alle groepen en is organisatorisch te
behappen. We zullen de gekozen lijn de komende weken, zolang dat nodig is, voortzetten.

In deze tv-serie wordt op luchtige wijze aandacht gevraagd voor kinderen die opgroeien
met een zorg-intensieve broer of zus en de
emoties waar zij mee worstelen. Voor kinderen, ouders en leerkrachten een mooie serie
om meer inzicht te krijgen in dit thema en om
zorg in het gezin bespreekbaar te maken.

Zolang de school gesloten is, zal ook (volgens
de geldende richtlijnen) de noodopvang worden aangeboden. Opgave hiervoor loopt via het
mailadres: directie@vdlugtschool.nl
Op dit moment is het nog onzeker wanneer (en
hoe) we weer open kunnen. Zodra hierover
meer bekend wordt gemaakt en de protocollen
voor het basisonderwijs bekend zijn, zullen we
dit laten weten.
Opzoek naar inspiratie voor leuke en leerzame
spelletjes om spelenderwijs te leren en te oefenen.
Het grote Kidsproof tel spel is dan een superleuke tip! Hoeveel van de onderstaande voorwerpen kun je vinden in huis?
Met een timer erbij maak je er meteen een
extra spannend spel van!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een
printversie van het spel.

Aanmelding 3 jarigen op de basisschool
Helaas kan een open dag voor alle 3 jarige kinderen in de huidige tijd niet doorgaan. Ouders
van 3 jarigen ontvangen begin februari een
brief van de gemeente met het verzoek hun
kind op te geven bij een basisschool. Voor deze
aanmeldingen hebben we onze informatietasjes klaar staan.
Vanuit de Gemeente Berkelland
Graag wil ik u attenderen op de dramaserie
‘Mijn kleine grote broer’ die op 24 januari a.s.
start op NPO Zapp https://pers.kroncrv.nl/programmas/mijn-kleine-grotebroer/nieuwe-kro-ncrv-jeugd-dramaserie-mijnkleine-grote-broer

In Nederland groeit 1 op de 5 kinderen op met
zorg voor een naaste, een gezinslid met een
ziekte of beperking. Opgroeien met zorg in het
gezin is niet altijd gemakkelijk en is van invloed
op het welbevinden van kinderen, op hun gezondheid en ontwikkeling. Het helpt als er in de
omgeving, op school, in de klas, in de buurt
aandacht is voor hen, voor de zorgtaken die ze
hebben, de zorgen die ze zich maken en de
zorg die ze soms zelf tekort komen.
Is er meer ondersteuning nodig, dan kunnen
jonge mantelzorgers (en hun ouders) in de gemeente Berkelland terecht bij Voormekaar
(0545 250300) of bij Jimmy’s (https://nlnl.facebook.com/jongerenwerkberkelland/).
Heeft u vragen of wilt u meer weten over mantelzorg(ondersteuning) in de gemeente Berkelland, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.
Groet, Anita Delsing

