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KALENDER JULI 
1 t/m 3 juli Kamp groep 7/8 
6 juli Rapporten mee naar huis 
6 juli Week van de oudergesprekken 
10 juli  Musical groep 7-8 
14 juli Doordraaiochtend  
15 juli Eindfeestdag 
15 juli Afscheidmiddag groep 8 met het 

team 
16 juli Groep 8 vrij 
17 juli Uitvliegen groep 8 

 

KALENDER AUGUSTUS/SEPTEMBER 
31 augustus  Start nieuwe schooljaar 
31 augustus Hoofdluiscontrole 
9 september  Studiemiddag alle leerlingen om 

12.00 uur vrij 
22 september  Nationale buitenlesdag 
29 september Schoolfotograaf 
25 september Studiemiddag alle leerlingen om 

12.00 uur vrij 
 

 
Studiemiddagen september 
I.v.m. twee studiemiddagen op het gebied van be-
grijpend lezen zijn de leerlingen op woensdagmid-
dag 9 september en op vrijdag 25 september om 
12.00 vrij! 
 

Feedback over de Coronatijd 
Aan het einde van het schooljaar  is het tijd  
om terug te kijken naar de afgelopen periode.  
Eerst mochten we niet naar school en gaven we 
onderwijs op afstand. Later zijn we deels open 

              gegaan en vervolgens weer helemaal. Het was 
              voor ons een hele uitdaging om alles te     
              organiseren. 

Dit was  een nieuwe ervaring en we heb- 
ben er veel van geleerd. Wij zijn wel benieuwd  
hoe u die tijd heeft ervaren. Ging het lesgeven  
thuis goed? Kon u uit de voeten met de lesstof?  
Hadden er dingen anders gekund? Wij nodigen u  
van harte uit om ons te vertellen hoe u het heeft  
ervaren en wat uw vragen en opmerkingen zijn.  
We willen graag feedback zodat we voor de 
toekomst goed voorbereid zijn. Uw reactie kunt 
u mailen naar alice@vdlugtschool.nl  
 
Aangepaste richtlijnen rondom thuisblijven bij 
ziekte 
Voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool 
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school mogen, behalve: 

• Als het kind ook koorts of andere CO-VID-19 
klachten heeft 

• Als het kind ook een contact is van een pa-
tiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

 

• Als het kind ook een volwassen gezinslid 
heeft met klachten passend bij COVID-19. 
Dat zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, 
koorts, benauwdheid, en/of verlies van 
reuk of smaak. 

 
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de nor-
male regels voor thuisblijven: 

• Bij verkoudheidsklachten of andere klach-
ten passend bij COVID-19 (neus-
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging, koorts en/of plotse-
linge verlies van reuk of smaak.) 

Het kind een volwassen gezinslid heeft met klach-
ten (koorts- en/of benauwd-heidsklachten). 
 
 
Nieuwe leerling 
In de afgelopen periode is  Julan  gestart in groep 1. 
Welkom op onze school! 
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Vervanging groep 1-2-3 tijdens kamp 
Van woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli gaan de groepen 
7/8 op kamp. Binnen school is de afspraak dat er 
altijd minimaal 2 leerkrachten mee gaan.  
Dit jaar gaan juf Roos en juf Michelle mee. Voor de 
groepen 1-2-3 zal er vervanging komen. Op woens-
dag zal juf Anouk vervangen, op donderdag en vrij-
dag zal juf Rhodé Nijhof voor deze groep staan.  
 
Dorpsböke 
We hebben vernomen dat u momenteel mailtjes 
ontvangt dat de boeken van de Dorpsböke te laat 
zijn. Deze mailtjes kunt u als niet verzonden be-
schouwen, aangezien er afgesproken is dat er geen 
boetes zullen komen op de uitleningen. 
Aangezien het in de Dorpsböke lastig is om de RIVM 
richtlijnen aan te houden, is het dit schooljaar niet 
meer mogelijk om nieuwe boeken te lenen. In over-
leg met de Dorpsböke is daarom besloten om de 
geleende boeken die nu nog thuis zijn te laten inle-
veren. De leerlingen kunnen van maandag 6 juli t/m 
woensdag 8 juli de boeken in een tas voorzien van 
naam inleveren. Ook in de tas graag nog een kaartje 
met naam. 
 
Toetsen 
De afgelopen weken zijn sommige  Cito-toetsen 
afgenomen. Deze worden i.v.m. de thuiswerkperio-
de niet meegenomen in het rapport. Tijdens de 
oudergesprekken worden ze met u besproken. De 
DMT, AVI en rekenen zijn nu afgenomen, begrij-
pend lezen, spelling en woordenschat worden na de 
vakantie afgenomen.  
 
Rapport 
Op maandag 6 juli krijgen de leerlingen hun rapport 
mee naar huis. We vinden het prettig wanneer u 
deze even meeneemt naar de oudergesprekken. 

Wilt u het rapport vóór de zomervakantie weer 
ondertekend bij de groepsleerkracht inleveren. 
 
Portfolio met nieuw rapport 
Vanaf volgend schooljaar gaan wij werken met een 
nieuw rapport. Dit nieuwe rapport hebben wij afge-
lopen schooljaar ontwikkelt en sluit aan bij onze 
nieuwe onderwijsvisie. Het nieuwe rapport is on-
derdeel  van een portfolio. Het portfolio zal naast 
het rapport bestaan uit het leerlingvolgsysteem; 
met hierin de leerlijnen van groep 1-3 en de toets-
uitslagen van de Cito-toetsen en een kindgedeelte; 
met hierin de kindgesprekken, een ontwikkelcirkel 
en werk waar het kind trots op is. 
De leerlingen van groep 1 ontvangen voor de zo-
mervakantie als eerste dit nieuwe rapport. De leer-
ringen van groep 2 en 3 ontvangen al (deels) het 
nieuwe portfolio, maar nog wel het oude rapport. 
De rest van de groepen zal volgend schooljaar met 
de portfolio’s starten. Ook zal vanaf dan het nieuwe 
rapport voor alle groepen worden ingevoerd. 
 
Oudergesprekken 
In de week van maandag 6 t/m vrijdag 10 ju-
li houden wij de oudergesprekken voor alle groe-
pen. Deze gesprekken zullen fysiek in school plaats-
vinden. We zullen hierbij rekening houden met de 
RIVM- richtlijnen. De vormgeving hiervan ontvangt 
u tegelijkertijd met de tijdsindeling via de mail. 
 
Schoonmaakavond  
De schoonmaakavond van 9 juli komt te vervallen. 
Deze zal, indien de richtlijnen van het RIVM het 
toelaten, opgepakt worden in het nieuwe scholjaar. 
 
 
 
 

Musical groep 7-8 
Op vrijdag 10 juli zal groep 7-8 de Musical alsnog 
kunnen opvoeren. Dit zal plaatsvinden op ons 
schoolplein. 
Vrijdagmiddag gaan alle andere leerlingen naar de 
voostelling kijken, op vrijdagavond zijn de ouders 
van groep 7-8 uitgenodigd. 
 
Doordraaiochtend 
Op dinsdag 14 juli zullen de leerlingen alvast even 
een kijkje nemen in de nieuwe groep en voor som-
migen bij de nieuwe leerkracht. 
 
Eindfeestdag 
Helaas kon het schoolreisje dit schooljaar niet door 
gaan. Dit schoolreisje (voor alle groepen) wordt 
verplaatst naar het begin van volgend schooljaar. 
 
De OR heeft ons aangeboden om dit schooljaar toch 
nog wat leuks doen met alle groepen. We mogen 
tijdens de Eindfeestdag op woensdag 15 juli met 
groep 1 t/m 8 naar Erve Brooks.  
Om 8.30 uur start de Eindfeestdag op school in de 
eigen klas.  Hier is tijd om de verjaardagen van de 
leerkrachten te vieren en ze te bedanken voor het 
afgelopen schooljaar. De leerkrachten trakteren 
daarna op wat lekkers (gezond) en wat te drinken. 
Om 10.30 vertrekken wij naar Erve Brooks. De leer-
lingen van groep 1-2-3 gaan per huifkar. De leer-
lingen van groep  4 t/m 8 gaan op de fiets. Het is 
dus ook noodzakelijk dat deze leerlingen een fiets 
bij zich hebben op deze dag. 
 Bij Erve Brooks kunnen we lekker spelen en gaan 
de leerlingen van groep 4 t/m 8 het Avonturen- en 
Blotenvoetenpad lopen. Wanneer het mooi weer is 
kunnen ook leerlingen van groep 1-2-3 in de speel-
tuin en bij Erve Niehof lekker met water en zand 
spelen. Het is daarom handig om uw kind makkelij-



ke kleren aan te trekken die vies en nat mogen 
worden met daarnaast een tas met een handdoek 
en eventueel droge kleren. We gaan niet echt 
zwemmen dus zwemkleding is overbodig.  
We krijgen daar een lekkere lunch en een ijsje. 
Daarnaast kunnen de leerlingen onbeperkt drinken 
pakken. Het is dus niet nodig om uw kind deze dag 
een lunch mee te geven naar school. Om 14.00 
eindigt de Eindfeestdag. Alle leerlingen kunnen 
opgehaald op de grote parkeerplaats van Erve 
Brooks.  
Indien een leerling van groep 4 t/m 8 zelf naar huis 
mag fietsen geef dit dan even bij de betreffende 
groepsleerkracht aan, dan zijn wij hiervan op de 
hoogte.  
 
Koffieochtend en uitvliegen groep 8  
Dit schooljaar zal de koffieochtend helaas niet door 
gaan.  Ons schoolplein is te klein om met alle ou-
ders de richtlijnen vanuit het RIVM te kunnen 
waarborgen. Deze ochtend zal groep 8, net als 
normaal op een ludieke wijze op school arriveren 
en uitvliegen.  Hiervoor hebben we alleen de ou-
ders van groep 8 uitgenodigd. Deze dag zal er sa-
men met de leerlingen ook afscheid genomen van 
de stagiaires en vertrekkende leerkrachten. 
 
MR, GMR en OR verkiezingen 
Aan het eind van dit schooljaar zullen Ellen Stolten-
berg  afscheid nemen van haar functie binnen de of 
MR en Femke Bokkers binnen de OR. 
Wij willen Ellen en Femke bedanken voor hun inzet 
van de afgelopen jaren. 
Met de komst van 2 nieuwe leden gaan we er bin-
nen de MR en OR weer een mooi jaar van maken. 
We willen Judie Beumer welkom heten binnen de 
MR en Miranda Zendman binnen de OR. 
 

Inventarisatie GVO en HVO 
In de afgelopen periode hebben wij u geïnformeerd 
naar belangstelling voor lessen Humanistisch Vor-
mingsonderwijs [H.V.O]. Er was belangstelling, maar 
niet voldoende om een groep te kunnen vormen. 
Daarom kunnen wij deze lessen in het komend 
schooljaar niet organiseren. Het dienstencentrum 
GVO/HVO zal de lessen wel aanbieden. Volgend 
schooljaar zullen wij dan ook weer naar uw belang-
stelling vragen. 
 
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 7 september:  
Groep 7-8: 18.30 tot 19.15 uur  
Groep 3: 19.30 tot 20.00  
Groep 1-2-3 algemeen: 20.00 tot 20.30 
Groep 1-2: 20.30 tot 21.00 
 
Dinsdag 8 september:  
Groep 4-5-6: 18.30 tot 19.30 uur  
 
 
Mag ik mij even voorstellen…… 
Beste kinderen, ouders en verzorgers 
Lang geleden werd er in Lochem een klein meisje 
geboren. En dit kleine meisje wist al vroeg wat ze 
wilde worden: dokter! 
Althans dat dacht ze…… 
Want helaas bleek op de middelbare school dat de 
vakken biologie en natuurkunde toch iets te hoog 
gegrepen waren voor haar…. Maar het bezig zijn 
met kinderen, ze woonde in een buurt met erg veel 
jonge kinderen, bleek iets wat ze erg leuk vond. 

Daarom besloot ze, toen ze inmiddels een jonge 
dame was om de PABO te gaan doen. De Pedagogi-
sche Academie voor Basis Onderwijs. En dat was 
een schot in de roos! 
Tijdens haar opleiding ontdekte ze dat vooral de 
jongste kinderen met al hun onbezonnenheid, 
openheid, heerlijke eerlijkheid, ongelooflijke trots 
voor de kleine dingen, diverse interesses en prach-
tige nieuwsgierigheid voor alles om hen heen, haar 
het meeste aantrok. 
Na een aantal invaljaren in verschillende groepen 
en 2 werkjaren in de middenbouw, kwam ze terecht 
op een basisschool bij de kleutergroep. Hier was ze 
helemaal in haar element en op haar plek! Samen 
ontdekken, zingen, dansen, leren, nog meer ont-
dekken, genieten en groeien… 
Nu na 12 jaar, waarbij het laatste jaar in de mid-
denbouw, is er toch al een paar jaar het verlangen 
naar uitdaging, even iets nieuws, een frisse wind, 
iets anders…. En toen kwam daar Gelselaar om de 
hoek kijken met de vraag: Wil je bij ons komen wer-
ken in groep 1/ 2/ 3. 
En dat was nou precies wat ze zocht! Uitdaging, 
maar dan het liefst wel met de jongste kinderen! 
Hoe mooi is het om nu naast de kleuters hier ook 
groep 3 bij te hebben! De combinatie van het leren 
in groep 3 en het spelend leren in groep 1 en 2. De 
mogelijkheid om kinderen van elkaar te laten leren, 
mee te draaien met de andere groep, maar ook het 
nog even lekker kunnen spelen als je al in groep 3 
zit! 
En nu is dit kleine, inmiddels best wel grote meisje, 
van de week langs geweest op school en heeft mo-
gen meedraaien in de groep van juf Roos. Wat leuk 
om te zien hoe alles daar gaat. Een heleboel posi-
tieve energie kreeg ze ervan! 



Na de zomervakantie gaat voor haar dit nieuwe 
avontuur van start, en in kan jullie vertellen: ze 
heeft er heel veel zin in! 
 
 
 
Lieve groet, 
Chantal Lammertink 
Trotse moeder van 3 jongens, 
en binnenkort juf op de G.A van der Lugtschool!  
 
 
Vakantie! 
Wat hebben we met elkaar een bijzonder 
schooljaar achter de rug! Een jaar waarin we  
veel gevraagd hebben van uw flexibiliteit en  
inzet. Wij als school zijn trots op de kinderen en  
u als ouder hoe het allemaal is verlopen. Wij  
wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot  
maandag 31 augustus 2020!  
 

 


