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KALENDER JANUARI 
5 januari  Volleybal toernooi groep 7+ 8 
8 januari Hoofdluiscontrole 
11 januari  Dorpsböke groep 1-2-3 
18 januari  Dorpsböke groep 4-5 
23 januari  Schoonmaakavond 
24 januari Nationale voorleesdagen t/m 3 

februari 
24 januari Open dag AOC 
25 januari Dorpsböke groep 6-7-8 
27 januari Open dag Staring College  
 

 

KALENDER FEBRUARI 
1 februari Informatieavond algemeen  
                          (nadere informatie volgt) 
1 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
8 februari Dorpsböke groep 4-5 
15 februari Dorpsböke groep 6-7-8 
19 februari Studiedag alle leerlingen vrij 
22 februari Dorpsböke groep 4-5 
23 februari Rapporten mee naar huis 
26 februari Voorjaarsvakantie t/m 2 maart 
  

 
 

Schoonmaakavond 
Ook dit jaar zijn er weer 2 schoonmaakavonden 
ingepland. Op dinsdag 23 januari en donderdag 
21 Juni van 19:00 – 21:00 uur. We gaan er van-
uit dat iedereen een schone leeromgeving be-
langrijk vindt. Daarom hebben wij alle ouders 
ingedeeld op een van deze twee dagen. Zie 
daarvoor de bijlage.  
Kunt u niet op de avond waarop u bent inge-
deeld dan kunt u onderling ruilen.  
Geef dit dan aan op het schema op het prik-
bord in de hal bij groep 1-2-3.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR inloopochtend 
Maandag 11 december was de eerste MR in-
loop voor ouders. Met een mooi aantal ouders 
zijn zorgen, ontwikkelingen en positieve kanten 
van het onderwijs op onze school besproken. 
Ouders gaven aan het een goed initiatief te 
vinden en het fijn te vinden om op deze manier 
en op deze plek over het onderwijs te kunnen 
praten. Punten die genoemd zijn, worden te-
ruggekoppeld naar het team.  
Kortom een geslaagde eerste keer dus en zeker 
voor herhaling vatbaar!  
 
Inzet onderwijsassistent 2e half jaar 
Met ingang van januari vindt er een verschui-
ving plaats in de inzet van de onderwijsassis-
tenten. Meester Pascal en Meester Stephan 
blijven samen deze taken vervullen, maar wijzi-
gen in uren en dagen.  
Meester Pascal is op maandag ( hele dag) en 
woensdagochtend aanwezig. 
 
Meester Stephan is op maandag- en dinsdag 
middag en op woensdag-, donderdag- en vrij-
dagochtend aanwezig. 
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Nationale voorleesdagen 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 
bezorgt hun veel plezier. Daarom doen wij net 
als voorgaande jaren met groep 1 en 2 weer 
mee aan de Nationale Voorleesdagen. Deze 
dagen hebben als doel het voorlezen aan kin-
deren die zelf nog niet kunnen lezen, te bevor-
deren. Zo worden kleintjes grote lezers!   
In samenwerking met de Dorpsböke en de Peu-
teropvang laten wij ons op donderdag 25 janu-
ari voorlezen uit het prentenboek van het jaar 
“Ssst de tijger slaapt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstkaartenactie Nationaal Ouderenfonds 
Weet jij al of je iets leuks gaat doen met Kerst? 
En met wie je Kerst gaat vieren? Heb je er al zin 
in? En ga je kerstkaarten versturen? Voor veel 
ouderen zijn de kerstdagen best eenzaam. 
Soms zijn ze zelfs helemaal alleen. En daarom 
hebben wij dit jaar het Nationaal Ouderenfonds 
geholpen door zoveel mogelijk ouderen blij te 
maken met een kerstkaartje.  
 
In de groepen 1 t/m 8 hebben een aantal leer-
lingen een persoonlijke kerstkaart geschreven 
of getekend voor een eenzame oudere in het 

kader van ‘Actief burgerschap’ en zorg dragen 
voor en met elkaar. 
Wie weet krijgen we wel een kaartje terug ge-
stuurd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep (en) vanuit de OR 
Het winterweer heeft zijn intrede gedaan. 
Daarom de vraag vanuit de OR of er ouders zijn 
die willen / kunnen helpen met het sneeuwvrij 
maken van het schoolplein wanneer dit nodig 
is. Zodat alle leerlingen en ouders veilig een 
weg naar de ingang van de school kunnen be-
reiken.  
Zou u hier graag een steentje aan willen bijdra-
gen dan kunt u contact opnemen met Femke 
Bokkers (moeder van Jack te Velthuis gr.3). 
 
Zaterdag 13 januari gaat de OR zich inzetten 
om de zandbak op het schoolplein weer te vul-
len. Zijn er ouders die hierbij willen helpen?  
Zo ja, dan kunt u contact opnemen met Arnold 
Draaijer 
 
Eventueel kunt u ook een e-mail sturen naar de 
OR: or@vdlugtschool.nl 

Bericht vanuit de IJsselgroep 
Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt onze ex-
terne vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. 
Dhr. Melle van der Hoek heeft zijn werkzaam-
heden overgedragen aan Mw. Yvonne Kamsma. 
  
Hierbij de gegevens van Yvonne Kamsma: 
Tel.        088-0931439 
Mob.     06-14001672 
Mail       yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl 
 
Renske Sprakel blijft onze interne vertrou-
wenspersoon. Zij is aanwezig op maandag, 
dinsdag en vrijdag. 
 
Bericht vanuit de GGD 
In het voorjaar van 2018 gaat er een groep 
starten in Borculo voor  kinderen van 4 t/m 8 
jaar met overgewicht. 
Dit is In samenwerking met een fysiotherapeut 
(Andra Weg uit Borculo), voedingsdeskundige 
en een psycholoog. 
Ouders en kinderen die belangstelling hebben 
kunnen zich aanmelden via de websi-
te: www.cool2bfit.nl 
  
 

mailto:yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
http://www.cool2bfit.nl/

