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KALENDER  JULI 
7 juli  Zomervakantie t/m 18 augustus  
 
 

 

KALENDER  AUGUSTUS 
21 augustus Start nieuwe schooljaar 
21 augustus Hoofdluiscontrole 
25 augustus Schoolfeest 12:30 uur vrij 
28 augustus  Informatieavond  
29 augustus  Informatieavond 
    

 
 
Schoolfeest 
Op 25 augustus is het Schoolfeest gepland. Alle 
leerlingen zullen ‘s morgens hieraan deelne-
men. Ze worden om 8: 30 uur in de tent ver-
wacht. Locatie: Diepenheimseweg  2 ( fam. 
Krebbers) Tijdens deze ochtend zullen we met 
de kinderen workshops houden die te maken 
hebben met de musical van het Gelselaars-
feest. Vanaf 12:30 uur bent u welkom in de 
tent om te kijken naar het ingestudeerde op-
treden. Hierna zijn de kinderen vrij. Verdere 
informatie ontvangt u in de eerste schoolweek.  
 

Vakantierooster en studiedagen 2017-2018 
 

Eerste schooldag  21-8-2017 
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 

20-10-2017 
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 

05-01-2018 
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 

02-03-2018 
2e Paasdag   02-04-2018 
Koningsdag   27-04-2018  

(in meivakantie) 
Meivakantie 27-04-2018 t/m 

09-05-2018 [incl. 
Koningsdag en 
Bevrijdingsdag] 

Hemelvaart + vrijdag 10 en 11 mei 2018 
2e Pinksterdag   21-05-2018 
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 

24-08-2018 
 
Voor aankomend schooljaar zijn op dit moment 
2 studiedagen bekend.  
Woensdag 13 -9-2017 en vrijdag 30-3-2018. 
Tijdens deze studiedagen zijn alle leerlingen 
vrij. 
 

Informatieavond 
Maandag 28 augustus: 
Groep 3 à 19.00 tot 19.30  
Groep 1-2-3 algemeen à 19.30 tot 20.00 uur 
Groep 1-2 à 20.00 tot 20.30 uur  
 
Dinsdag 29 augustus 
Groep 6-7-8 à 18.30 tot 19.15 uur  
Groep 4-5 à 19.30 tot 20.15 uur 
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Kledinginzameling 
Enige tijd geleden gaven we u het bericht dat 
de kleding container zou worden verwijderd 
doordat er te weinig opbrengst was.  
Nu zijn we overeen gekomen met de stichting 
Reshare dat er een half jaarlijkse inzameling 
gaat komen.  
Op vrijdag 10-11-2017 en op dinsdag 29-5-2018 
wordt er kleding opgehaald. Noteer deze data 
alvast in uw agenda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolarts 
Voor de leerlingen van groep 2 komt de 
schoolarts 4 oktober op school. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. Het tijdstip waarop 
u wordt verwacht ontvangt u via de post van de 
GGD.  
 
 
Jaarkalender 
De Jaarkalender wordt aankomend schooljaar 
niet uitgegeven. Alle data is terug te vinden in 
de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden ie-
dere maand op de website geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank 
Bij deze willen we alle ouders, grootouders, 
buren en vrienden bedanken die ons het afge-
lopen jaar geholpen hebben met allerlei activi-
teiten (schoonmaken, het halen en brengen 
van kinderen, hoofdluismoeders, begeleiding 
bij excursies en schoolkamp en nog veel meer 
zaken). Mede dankzij uw hulp hebben we de 
kinderen naast het ‘gewone’ rekenen en taal 
ook veel andere zaken van de maatschappij 
kunnen laten zien en ervaren. Fijn dat we zulke 
mensen in ons midden hebben en we hopen 
dat we ook volgend schooljaar weer op u mo-
gen rekenen. Wij wensen tevens iedereen een 
hele fijn vakantie en tot maandag 21 augustus. 
 
Team G.A. van der Lugtschool 
 
 

 
 
 
 
 


