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KALENDER FEBRUARI
2 feb
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
9 feb
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
16 feb
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
17 feb
Studiedag alle leerlingen vrij
21 feb
MR vergadering 19:30 uur
23 feb
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
28 feb
Voorjaarsvakantie t/m 4 maart
KALENDER MAART
9 maart
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
11 maart
Rapporten mee naar huis
14 maart
Week van de rapportgesprekken
16 maart
Groep 7-8 bezoekt Westerbork
16 maart
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8
22 maart
Vergadering leerlingenraad
23 maart
Dorpsböke groep 1-2 en 4-5
30 maart
Dorpsböke groep 3-4 en 7-8

Wijziging
Per 1 februari 2022 zal Alice Grobbee naast
haar werkzaamheden als locatiecoördinator op
de G.A. vd Lugtschool ook werkzaam zijn als
locatiecoördinator op de Tormijnschool in
Noordijk. Dit is ontstaan doordat de huidige
locatiecoördinator uit Noordijk een nieuwe
baan heeft aangenomen. In eerste instantie zal
dit zijn tot aan de zomervakantie. Dit betekent
dat zij 1,5 dag in Gelselaar aanwezig zal zijn en
1,5 dag in Noordijk. Uiteraard is zij via e-mail
directie@vdlugtschool.nl altijd bereikbaar.
De afgelopen periode heeft Natalie Raven de
lesgevende taken opgevangen in groep 5-6,
deze zal zij tot aan de zomervakantie voortzetten. Hierdoor blijft er stabiliteit voor de leerlingen.
Schooladvies en eindtoets groep 8
We willen alle leerlingen en ouders van groep 8
voor de voorjaarsvakantie uitnodigen voor een
gesprek op school waarin het definitieve eindadvies wordt gegeven. De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Net als afgelopen schooljaar moeten de kinderen zich voor 1 april aanmelden op het
voortgezet onderwijs.
De Cito eindtoets van groep 8 zal dit jaar
plaatsvinden op 20 en 21 april.
Aanmelding 3 jarigen op de basisschool
Ouders van 3-jarigen ontvangen begin februari
een brief vanuit de gemeente Berkelland met
het verzoek hun kind op te geven bij een basisschool.
Wij willen daarom alle 3-jarigen uitnodigen om
een afspraak te maken voor een persoonlijke
rondleiding op school. Voor ieder kind staat
een vrolijke informatietas klaar! Komt u ook?
Vanuit de OR
Op zaterdag 8 januari hebben wij onze jaarlijkse 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 € 575,30
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 samenwerking.

Voedingsbeleid:
Het voedingsbeleid is in de afrondende fase.
Zodra deze gereed is zal dit document naar alle
ouders worden toegestuurd.
Vergadering:
Bij onze volgende MR vergadering op maandag
21 februari sluit het College van Bestuur aan.
Dit doen zij ieder jaar om OPONOA brede zaken
toe te lichten.

Vanuit de MR
Communicatie:
Één van de speerpunten waar wij ons als MR
op richten is communicatie. Communicatie tussen ons en alle ouders en ook de communicatie
tussen ouders en school.
Om dit te kunnen verbeteren zijn we bezig met
het onderzoeken of een communicatie-app als
hulpmiddel kan fungeren.
Het betreft de communicatie-app Parro.
Parro is onderdeel van het systeem ParnasSys,
waar op school al veelvuldig gebruik van wordt
gemaakt. We houden jullie op de hoogte van
de ontwikkelingen! Wil je alvast meer zien van
deze app?
Bekijk dan eens dit filmpje
https://m.youtube.com/watch?v=vNnGQSvkYJ
8

Het doel van deze uitdaging was om de dag te
beginnen met iets dat net als een kiwi, altijd in
de smaak valt: een complimentje!
Hiervoor zijn complimentenmuren gemaakt,
briefjes geschreven mooi complimenten aan
elkaar verteld. Hiervan zijn een aantal foto’s
gemaakt, hierdoor hebben wij als school kans
om een knutsel box te winnen. De foto’s zijn
verstuurd en nu wachten we op het eindoordeel van de jury. Wij houden u op de hoogte!

Schoolontwikkelingen
Een van de schoolontwikkelingen voor het
schooljaar 2021-2022 is begrijpend lezen. In
februari hebben we hiervoor de laatste gezamenlijke teamtraining vanuit Primarum. Daarbij
staat onder andere borging centraal.
Het doel van deze schoolontwikkeling is om de
opbrengsten wat betreft leesvaardigheid
schoolbreed te verhogen. In de groepen 1 t/m
3 wordt daarom ingezet op begrijpend luisteren en vanaf groep 4 t/m 8 op begrijpend lezen.
De afgelopen periode hebben alle groepen
hiervoor lesbezoeken gehad, waarbij werd gekeken naar de leerkrachtvaardigheden en of de
opbouw vanuit groep 1 tot aan groep 8 op de
juiste manier in ontwikkeling is.

Er is door de leerlingen een top 5 gemaakt van
leukste complimenten:
1. Je bent banaanzaam
2. Je bent zo sappig als een meloen
3. Je bent een toffe peer
4. Je bent nooit framboos
5. In de klas ben je framblij

Vanuit de leerlingenraad
De afgelopen periode is de leerlingenraad bezig
geweest met fruit uitdaging nr.2 ‘ Stuur elkaar
zoete complimentenpost’.

In de leerlingenraadsvergadering van 31 januari
wordt de volgende fruituitdaging besproken
‘knutsel het lekkerste fruitportret in elkaar’.

