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KALENDER FEBRUARI 
1 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
8 februari Dorpsböke groep 4-5 
12 februari Inspectie bezoek 
15 februari Dorpsböke groep 6-7-8 
16 februari Rapporten mee naar huis 
19 februari Studiedag alle leerlingen vrij 
20 februari Week van de oudergesprekken 
22 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
24 februari Start renovatie schoolplein 
26 februari Voorjaarsvakantie t/m 2 maart 
 

 

KALENDER MAART 
5 maart Hoofdluis controle 
8 maart  Dorpsböke groep 4-5 
15 maart Dorpsböke groep 6-7-8 
15 maart Voorstelling CJP groep 4-5-6 
20 maart Voorstelling CJP groep 7-8 
20 maart Workshop CJP groep 1-2-3 
22 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
26 maart Voorstelling CJP groep 1-2-3 
26 maart  Groep 7-8 Technieklokaal 
29 maart Dorpsböke groep 4-5 
29 maart Toneelavond 
30 maart  Studiedag alle leerlingen vrij  

Kerstkaartenactie Nationaal Ouderenfonds 
In december hebben wij als school meegedaan 
met de kaartenactie van het Nationaal Oude-
renfonds. Daarbij zijn kaarten geschreven en 
getekend voor eenzame ouderen in Nederland. 
Mede dankzij onze inzet hebben 225.000 een-
zame ouderen een kerstkaart mogen ontvan-
gen. Hun dank is erg groot! En het leuke is, van 
een aantal ouderen hebben we ook een reactie 
teruggekregen: 
‘’ Mijn hart wordt helemaal warm van deze 
kaart.’’ 
‘’ Wat een prachtige kaart en zo netjes ge-
schreven ook.’’ 
‘’Je hebt dit oudje van 96 heel gelukkig ge-
maakt.’’ 
‘’Dat ik zo’n mooie kaart verdien van iemand 
die ik helemaal niet ken, heel erg bedankt!’’ 

 
  

Contactavonden 
In de week van 20 februari vinden de contact-
middagen weer plaats. Alle leerlingen krijgen 
daarvoor maandag 12 februari een briefje mee 
naar huis. Zou u deze briefjes uiterlijk woens-
dag 14 februari weer mee terug willen geven 
naar school. U ontvangt daarna via de mail de 
tijden wanneer er voor u een contactmoment 
zal zijn 
 
Schoolplein 
Onlangs heeft u via de mail of media misschien 
al gehoord over de renovatie van het school-
plein.  
Zaterdag 24 februari zal de start plaatsvinden 
en de verwachting is dat deze werkzaamheden 
ongeveer 3 weken in beslag gaan nemen.  
Voor de veiligheid van de kinderen worden 
uiteraard diverse tijdelijke voorzieningen aan-
gebracht. 
 
Wij hopen op voorspoedige werkzaamheden 
met natuurlijk een prachtig eindresultaat! 
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Van de OR 
 

 
 
Op zaterdag 6 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 € 510. Via deze kant wil-
len we iedereen bedanken voor de aangeboden 
lege flessen, kratten en de geldelijke donaties. 
En ook AH Brandenbarg nogmaals bedankt 
voor de prettige samenwerking.  
 
 
 
 
 
Op zaterdag 20 januari hebben we samen met 
een aantal vrijwilligers nieuw zand in de zand-
bak gebracht en rond om de speeltoestellen 
het zand weer bijgewerkt. Zo kunnen de kin-
deren weer veilig in de zandbak spelen. Harte-
lijk dank iedereen die ons geholpen heeft.  
 
 
 
 
 
 

Schoonmaakavond 
Dinsdag 23 januari heeft de schoonmaakavond 
plaatsgevonden. Namens alle leerlingen be-
dankt 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 
21 juni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR 
Iedere school heeft verplicht een Medezeggen-
schapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de 
MR zijn ouders en onderwijzers gelijk verte-
genwoordigd. Onze MR bestaat uit de volgende 
leden: 
 
Oudergeleding:  
Yolanda Schaepman [voorzitter]  
Monique Koeslag 
Ellen Stoltenberg 
 
Personeelsgeleding:  
Renske Sprakel [secretaris]  
Noëlle Nieuwenhuis  
Jasmijn Geerdink 
 
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 besluitvorming 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 spre-
ken. 
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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 20 maart 2018. 
 
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 daar-
voor schriftelijk verantwoording afleg-
gen. 

 Meehelpen en meedenken met de or-
ganisatie van diverse fesitiviteiten. 

 Regelen van inkopen voor alle festivitei-
ten. 

 Meehelpen bij het regelen van allerlei 
festiviteiten. 

 Indien nodig, verrichten van allerlei 
werkzaamheden 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] 
Anita Riethorst [secretaris] 
Renate Ebbekink [penningmeester] 
Roberto Ovaa 
Carola Dijkman 
Daniëlle Mensink 
Jolanda Berenschot 
Femke Bokkers 
Alice Bos 
Ellen Pardijs 
Renate Ebbekink 
 
Personeelsgeleding: 
Evelien ten Dolle 
Roos Heusinkveld (schaduwlid) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


