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Kalender JANUARI 
7 jan Flessenactie 
11 jan Luizencontrole 
11 jan Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
12 jan Studiedag alle leerlingen vrij 
18 jan Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
19 jan Schoonmaakavond 
25 jan Start nationale voorleesdagen 
30 jan Juf Marlin gaat met verlof 
30 jan MR vergadering met CVB 
 

 

Kalender FEBRUARI 
7 feb Vergadering leerlingenraad 
8 feb Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
15 feb Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
20 feb Parro wordt open gezet voor 

oudergesprekken 
20 feb Deze week ouders kijken in de 

klas 
24 feb Rapporten mee naar huis 
27 feb Voorjaarsvakantie 
 
Na de voorjaarsvakantie vanaf 6 maart zullen 
de oudergesprekken plaatsvinden. 

 

Flessenactie 
Op zaterdag 7 januari houdt de OR hun jaarlijk-
se en zeer succesvolle flessenactie. De klaar 
gezette statiegeld flessen worden dan huis aan-
huis opgehaald. Hierbij geldt ook “vele handen 
maken licht werk”. Heeft u zin en tijd om te 
komen helpen, meld u dan aan via: 
or@vdlugtschool.nl of spreek één van de OR 
leden aan. 

Thematisch werken feesten en vieringen 
Tijdens dit thema hebben we de afgelopen pe-
riode in groep 1 t/m 4 gewerkt over de feesten 
Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw. We sluiten 
dit thema af met ons gezellige kerstdiner 

Thematisch werken 
Na de kerstvakantie starten we met een nieuw 
thema ‘’water’’.  

In groep 1 t/m 4 gaan we het hebben over de 
verschillende vormen van water in de natuur; 
regen, sneeuw, ijs, hagel. Water kan verande-
ren in ijs en waterdamp. Wanneer gebeurt dit? 
Groep 3 en 4 leert over de kringloop van water. 
En waar gebruiken we in ons dagelijks leven 
water allemaal voor? We werken aan een pro-

ject over Vies & schoon en leren over hygiëne 
en over zuinig zijn met water. 

In groep 5 t/m 8 gaan we het hebben over 3 
grote hoofdonderwerpen; -Oceanen en zeeën 
(tsunami’s, aardbeving, aardplaten) -Dijken en 
duinen (watersnoodramp, zeeniveau, kringloop 
water/opwarming aarde) -Ontdekkingsreizigers 
(vaarroutes/havens/voc) Bij ieder onderwerp 
maken de kinderen kennis met verschillende 
verwerkingsopdrachten. Zo gaan we bezig met 
verwerking op het gebied van; Media, Creatief 

en taal. 

Ook bij ons volgende thema ‘’Water’’ is er weer 
gelegenheid voor ouders om te komen kijken in 
de klas naar wat de leerlingen allemaal hebben 
gemaakt en geleerd tijdens het thema.  
 
Hierbij delen we de data alvast om te noteren 
in uw agenda.  
Maandag 20 feb. (groep 1 t/m 8), dinsdag 21 
feb. (groep 1 t/m 8)m woensdag 22 feb. no-
vember (groep 1 t/m 4) en donderdag 23 fe-
bruari (groep 1 t/m 8). Vanaf 13:45 uur wordt u 
door uw eigen kind kort rondgeleid door de 
klas. 
 

http://www.vdlugtschool.nl/
mailto:info@vdlugtschool.nl


Nieuwe bestickering ramen 
In de kerstvakantie zullen alle ramen rondom 
het schoolgebouw worden voorzien van nieu-
we bestickering.  

Schoonmaakavond 
Donderdag 19 januari staat onze tweede 
schoonmaakavond voor dit schooljaar gepland 
van 19:00 tot 21:00  uur. Tijdens onze eerste 
avond hebben we al heel fijn hulp gehad van 
een aantal ouders. Was u tijdens onze eerste 
schoonmaakavond helaas verhinderd, dan ho-
pen wij dat u tijdens onze tweede schoon-
maakavond kunt helpen. Aanmelden hiervoor 
kan in de Parro agenda. Samen met u willen we 
de leerlingen een schone en prettige leer- 
werkomgeving bieden. Wij hopen van iedere 
leerlingen dit schooljaar een ouder te mogen 
ontvangen om te komen helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marlin gaat met zwangerschapsverlof 
Woensdag 25 januari is voor juf Marlin haar 
laatste werkdag zijn voordat zij met zwanger-
schapsverlof gaat. Haar verlof zal duren tot aan 
de zomervakantie.  

De afgelopen periode zijn we opzoek geweest 
naar een vervanger voor juf Marlin en met suc-
ces. Juf Els de Jong zal op maandag en dinsdag 
juf Marlin vervangen tot aan de zomervakantie. 

Om de leerlingen, het team, de school en ons 
onderwijs te leren kennen zal zij na de kerstva-
kantie een aantal dagen met juf Marlin mee-
draaien. Wij wensen juf Els via deze weg heel 
veel plezier op de G.A. van der Lugtschool! 

Juf Marlin werkt ook op woensdag, voor deze 
dag zijn we nog opzoek naar een mogelijke ver-
vanger en/ of invulling van de taken die juf 
Marlin op de woensdagen vervult.  

Nationale voorleesdagen 
Woensdag 25 januari is er voor de leerlingen 
uit de onderbouw een activiteit in het kader 
van de nationale voorleesdagen. Deze activiteit 
wordt in samenwerking met de Dorpsböke ge-
organiseerd.  

Het prentenboek van het jaar 2023 is ‘’Maximi-
liaan Modderman geeft een feestje’’. 

 

 

Elk jaar kiest een comi-
té van experts de tien 
beste prentenboeken 
van het jaar. De pren-
tenboek top 10 be-
staat uit boeken voor 
peuters en kleuters en 
zijn zeer geschikt en 
leuk om voor te lezen. 

 

Studiedag verplaatst, nieuwe datum 
In november zou onze eerste bijeenkomst van-
uit Expertis m.b.t. rekenonderwijs plaatsvin-
den. Helaas is deze door persoonlijke omstan-
digheden vanuit Expertis afgezegd.  

Hierdoor zullen we deze bijeenkomst op een 
later moment moeten inhalen wat betekent 
dat er een extra studiemiddag komt voor alle 
leerlingen. Dit zal 
zijn op maandag 22 
mei. Alle leerlingen 
uit de groepen 1 
t/m 8 zijn deze dag 
vanaf 12:00 uur 
vrij. 

 

 

 

 



 

 

 

Fijne feestdagen  
Namens het team wensen wij iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023 
toe! 

 

 


