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KALENDER JULI 
4 juli Schoonmaakavond 
5 juli Rapporten mee naar huis 
6 juli Klusochtend 8:30 – 12:00 uur 
8 juli Week van de oudergesprekken 
9 juli Schoolreis groep 3-4-5-6 
10 juli Schoolreis groep 1-2 
16 juli Juffen- en meester dag 
16 juli Afscheid groep 8 met het team 
17 en 18 juli Groep 8 vrij 
18 juli Doordraaiochtend  
18 juli OR/MR vergadering 
19 juli Uitvliegen en koffieochtend 

 

KALENDER SEPTEMBER 
2 september  Start nieuwe schooljaar 
2 september hoofdluiscontrole 
24 september Schoolfotograaf 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oudergesprekken 
Volgende week ontvangt u het opgavebriefje 
voor de oudergesprekken. Deze kunt u weer 
inleveren bij de groepsleerkracht. Via de mail 
ontvangt u vervolgens de dag- en tijdsindeling. 
 

 
Rapport 
Vrijdag 5 juli krijgen de leerlingen hun rapport 
mee naar huis. We vinden het prettig wanneer 
u deze even meeneemt naar de oudergesprek-
ken. Wilt u het rapport vóór de zomervakantie 
weer ondertekend bij de groepsleerkracht inle-
veren. 
 
 
 

Schoonmaakavond  
Ook dit jaar zijn er weer 2 schoonmaakavonden 
ingepland. Op donderdag 31 januari en don-
derdag 4 Juli van 19:00 – 21:00 uur. We gaan er 
vanuit dat iedereen een schone leeromgeving 
belangrijk vindt. Daarom hebben wij alle ou-
ders ingedeeld op een van deze twee dagen. 
Zie daarvoor de bijlage.  
 
In januari hebben er een aantal ruilingen 
plaatsgevonden. Deze zijn aangegeven op het 
schema dat hangt op het prikbord in de hal bij 
groep 1-2-3.  
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Klusochtend 
Zaterdag 6 juli staat er een klusochtend ge-
pland. Ouders die zich hiervoor hebben opge-
geven via de hulpgevraagd brief ontvangen 
hierover een aparte mail. 
 
Eindfeestdag 
In de laatste schoolweek, op dinsdag 16 juli, 
houden wij onze jaarlijkse “Eindfeestdag”. We 
vieren de verjaardagen van de alle juffen en 
groep 8 neemt afscheid van de andere groepen 
met een lekkere traktatie. Wat we deze dag 
gaan doen, is nog even een verrassing. Verdere 
informatie over deze feestdag ontvangt uw 
kind via een persoonlijke uitnodiging. 
 
NB: vorige jaren werd deze dag afgesloten met 
een optreden door alle groepen waarbij u uit-
genodigd was. Dit jaar zal dit niet zo zijn.  De 
leerlingen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur 
uit. 
 

 
 
 

Koffieochtend en uitvliegen groep 8  
Vrijdag 19 juli zijn alle ouders welkom vanaf 
10.30 uur. De leerlingen van groep 8 zullen 
vanaf 10.40 uur aankomen op school, waarna 
aansluitend het uitvliegen plaats zal vinden. 
Vervolgens is de gezamenlijke koffie ochtend.  
 
Tijdens deze koffieochtend is er de gelegenheid 
voor ouders, leerlingen en andere betrokkenen 
om afscheid te nemen van juf Noelle en juf 
Jasmijn. Vanaf 12.00 uur begint de zomerva-
kantie. 
 
Gelselaars feest 
Het Schoolfeest op 30 augustus, het feest op 
vrijdagochtend voor de kinderen tijdens het 
Gelselaars feest, valt dit jaar in de zomervakan-
tie. Het feest wordt daarom dit jaar georgani-
seerd door de O, en er zullen geen leerkrachten 
deze ochtend aanwezig zijn. Omdat het feest in 
de vakantie valt, is opgave voor de ochtend 
gevraagd. Informatie over het Schoolfeest vindt 
u in de bijlage. 
 
Informatieavond  
Aan het begin van het schooljaar houden wij 
per groep een informatieavond over het reilen 
en zeilen in de groep. Noteer deze data alvast 
in uw agenda.  
 
Maandag 9 september:  
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  
 

Donderdag 12 september:  
Groep 7-8 à 18.30 tot 19.15 uur  
Groep 4-5-6 à 19.30 tot 20.15 uur 
 
MR, GMR en OR verkiezingen 
We gaan er komend schooljaar weer een mooi 
jaar van maken met een goed vertegenwoor-
digde OR en MR.  
Welkom Sylvia Spiegelenberg en Mirjam Leuve-
rink binnen de OR. 
Welkom Ellen Reurink binnen de MR. 
Raymond Homma zal de GMR het komend 
schooljaar blijven vertegenwoordigen.  
 
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, leeshulp, be-
geleiding 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 la-
ten zien en ervaren. Fijn dat we zulke mensen 
in ons midden hebben en we hopen dat we ook 
volgend schooljaar weer op u mogen rekenen. 
Wij wensen tevens iedereen een hele fijn va-
kantie en tot maandag 2 september.  
 
Team G.A. van der Lugtschool 
 
 
 


