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KALENDER JANUARI 
8 jan Flessenactie 
10 jan Groep 7-8 vrij compensatie dag 

i.v.m. technieklessen 
12 jan Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
13 jan MR vergadering 19:30 uur 
17 jan Kijkmiddag thematisch werken 
18 jan Kijkmiddag thematisch werken 
19 jan Dorpsböke groep 1-2 en 4-5 
20 jan Kijkmiddag thematisch werken 
21 jan Open dag Zone College 
26 jan Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
31 jan Vergadering leerlingenraad  

 

KALENDER FEBRUARI 
2 feb Dorpsböke groep 1-2 en 4-5 
9 feb Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
11 feb  Rapporten mee naar huis 
14 feb Week van de contactmiddagen 
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 

 
 
 
 

 
Schoolfoto’s 
In november hebben alle kinderen een folder 
meegekregen met inlogcodes om schoolfoto’s 
te bestellen. Deze inlogcodes blijven ten alle 
tijden geldig en het is dus zeker nog mogelijk 
om foto’s te bestellen. Bewaar de folder goed, 
de inlogcodes worden eenmalig gegeven.  
 
Compensatie groep 7-8 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we al naar u 
gecommuniceerd dat de leerlingen uit groep 7-
8 maandag 10 januari 2022 een compensatie 
dag hebben, omdat zij deelnemen aan de tech-
nieklessen. Door de extra uren die zij maken op 
de dagen dat de technieklessen zijn wordt dit 
gecompenseerd. Het is nog niet bekend hoe 
het onderwijs er vanaf 10 januari uitziet, maar 
de compensatie voor groep 7-8 blijft wel staan 
voor op deze dag.  
 
Vervroegde kerstvakantie 
Door de vervroegde vakantie is het onderwijs 
stil komen te liggen. Wij hopen dat we na de 
kerstvakantie weer fysiek mogen starten op 
school, maar wanneer dit niet mag zijn wij klaar 
om vanaf 10 januari online van start te gaan.  
 

Natuurlijk is de vakantie het moment om lekker 
rustig aan te doen en leuke dingen te doen! 
Toch is belangrijk om te blijven oefenen met 
o.a. lezen. Zie hiervoor de bijlagen met leestips. 
 
Vanuit de MR 
MR Cursus  
Onlangs hebben Alice, Anouk en Judith de MR 
Cursus compleet gevolgd.   
Het was een leerzame cursus. Daarnaast was 
het ook prettig om met MR leden van andere 
scholen te kunnen sparren. Dit gaf nieuwe in-
zichten, maar ook in sommige gevallen bevesti-
ging van bepaalde zaken.   
Onderwerpen die deze avond o.a. besproken 
zijn:   

• Het leiden en vullen van een vergade-
ring   

• Rechten en plichten binnen de MR   
• Beleidszaken   

   
Als MR zullen we deze kennis meenemen in de 
praktijk.   
   
Borrelmoment   
Helaas heeft zoals bekend de borrelavond die 
gepland stond op 25 november geen doorgang 
kunnen vinden, als oudergeleding van de MR 
zijn we dan ook zoekende hoe we in deze peri-
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ode iets op kunnen zetten met een vergelijkba-
re insteek.   
Mocht u als ouder daar ideeën over hebben 
dan horen wij dit graag.  
Mocht u over andere zaken met ons in gesprek 
willen, vragen of opmerkingen hebben, weet 
ons dan te vinden.   
Dit kan per mail mr@vdlugtschool.nl of door 
één van ons aan te spreken.  
 
Groet,   
Ellen Reurink, Judie Beumer en 
Judith Hondorp   
 
Thematisch werken 
Na de kerstvakantie starten we met het thema 
Kunst. Tijdens De Kunstweken laten we de kin-
deren kennismaken met beeldende kunst. Er 
wordt gewerkt over het leven en werk van ver-
schillende kunstenaars. 
Doel van deze kunstweken is om kinderen te 
inspireren en kennis te laten maken met kunst. 
 
De volgende kunstenaars zullen centraal staan: 
Groep 1 t/m 4: Mondriaan en Kandinsky Als 
vrije denkers is het ideaal om hun eigen verhaal 
uit te beelden in abstracte lijnen, vlakken en 
kleuren. Haring en Warhol Beter herkenbaar, 
maar niet per se realistischer; fantasierijk en 
soms ronduit gek vormt dit werk de perfecte 
inspiratiebron voor kinderen.  
 
Groep 5 t/m 8: Van Gogh en Miró Met kleur en 
vorm een realistischer eigen verhaal vertellen; 
laten zien wie je bent in concrete beelden is 

wat deze leeftijdsgroep past. Matisse en Picas-
so Emoties komen bovendrijven, kunst wordt 
een persoonlijke zaak. Individuen met een ei-
gen mening willen gehoord en gezien worden. 
 
Posters KIWI stickers 
De afgelopen weken/ maanden zijn er enorm 
veel kiwi stickers gespaard! In totaal zijn er 300 
stickers verzameld, deze zijn op de poster ge-
plakt en namens de leerlingenraad opgestuurd.  
 
Vanuit de organisatie ‘fruit een lekkere buit’ 
hebben we het bericht ontvangen dat de pos-
ters in goede orde zijn ontvangen en er medio 
februari 20 ballen worden bezorgd op school.  
Namens de leerlingenraad willen wij iedereen 
bedanken voor het meesparen! 
 

Afname SCOL 
In december hebben alle leerlingen uit groep 6-
7 en 8 deelgenomen aan SCOL. De Sociale 
Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een digi-
taal leerlingvolgsysteem voor sociale compe-
tentie en bestaat uit 26 vragen over concreet 
gedrag in de sociale situaties op school.  
 
Het doel van SCOL 
Door het meten en volgen van de sociale com-
petentie van leerlingen kunnen we leerlingen 
signaleren die extra aandacht behoeven voor 
de sociaal- emotionele ontwikkeling.  
Hoe werkt SCOL 
SCOL bestaat uit twee onderdelen. Er is een 
onderdeel dat wordt ingevuld door de leer-
kracht en een onderdeel dat wordt ingevuld 
door de leerling.  
Twee maal per schooljaar wordt deze afname 
ingevuld; rond de herfstvakantie en de tweede 
keer rond de meivakantie.  
 
Alle leerkrachten van groep 1 t/m 8 wordt ge-
adviseerd om tijden de les het gedrag van het 
kind bewust te observeren. Bij de beoordeling 
vergelijkt de leerkracht het gedrag van een kind 
in de eerste plaats met dat van zijn leeftijdsge-
noten. In de tweede plaats kijkt de leerkracht 
hoe de leerling zich in verschillende situaties 
gedraagt.  
Nadat de leerkracht de SCOL voor de leerlingen 
heeft ingevuld berekent het computerpro-
gramma een totaalscore en een categoriescore.  
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De leerlingSCOL wordt door de leerlingen uit 
groep 6-7 en 8 twee keer per jaar zelfstandig 
via een computerprogramma ingevuld.  
Na het invullen zien de leerlingen op het 
scherm een overzicht van hun resultaten. Het 
oordeel van de leerkracht, gemeten met SCOL, 
kan vergeleken worden met het resultaat van 
de leerlingen.  
 
Uit deze afname is gebleken dat alle leerlingen 
zich prettig voelen op school en dat zij zich ge-
hoord en gezien voelen door de leerkrachten 
en mede klasgenoten.  
 
Na de kerstvakantie 
Indien het online-onderwijs moet worden op-
gestart na de kerstvakantie zullen wij op vrij-
dagmiddag 7 januari alle leerlingen de gele-
genheid geven om tussen 14:00 uur en 15:00 
uur alle benodigde materialen op te halen. Dan 
kunnen we op maandag 10 januari om 8:30 uur 
online starten. 
 
Wanneer de scholen weer fysiek mogen starten 
is dit uiteraard niet nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne feestdagen  
Namens het team wensen wij iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022! 
 


