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KALENDER JULI 
1 juli Dorpsböke alle groepen 
2 juli Rapporten mee naar huis 
5 juli Week van contactmiddagen 
8 juli Dorpsböke alle groepen 
9 juli Vergadering leerlingenraad 
9 juli Musical groep 7-8 
13 juli Eindfeestdag 
13 juli Officieel afscheid groep 8 
14 juli Groep 8 vrij 
15 juli  Groep 8 vrij 
15 juli Doordraaiochtend groep 1 t/m 7  
15 juli Dorpsböke alle groepen 
15 juli  Optredens in het dorp groep 1 

t/m 6 
16 juli Laatste schooldag 12 uur vrij 

 + uitvliegen groep 8 

 

KALENDER AUGUSTUS/ SEPTEMBER 
30 aug Start nieuwe schooljaar 
13 sept Omgekeerde oudergesprekken 
23 sept Geplande ontruimingsoefening 
28 sept Schoolfotograaf  
2e schoolweek    Informatieavonden 
  

 
 
 

 
Stage 
Van maandag 28 juni tot vrijdag 2 juli zal Jet 
Vree Egbers bij ons op school stage lopen. We 
wensen haar veel plezier! 
 
Oudergesprekken 
In de week van 5 t/m 9 juli zijn er weer con-
tactmiddagen. Deze week ontvangt u het opga-
vebriefje voor de oudergesprekken. Deze kunt 
u weer inleveren bij de groepsleerkracht. Via 
de mail ontvangt u vervolgens de dag- en tijds-
indeling. De gesprekken met ouders en leer-
lingen van groep 8 hebben in april al plaatsge-
vonden. 
 
Portfolio 
Op vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen hun port-
folio met daarin 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 on-
dertekend bij de groepsleerkracht inleveren.  
 
 
 
 
 
 

Optredens groep 1 t/m 6 
Dit schooljaar willen wij ook de groepen 1 t/m 
6 nog de gelegenheid geven om een optreden 
te verzorgen. Op donderdag 15 juli nodigen wij 
alle belangstellenden uit om een wandeling 
maken langs verschillende optredens. Deze 
optredens zullen op vier plekken in het dorp  
plaats vinden. De wandeling start om 17:10 uur 
vanaf het schoolplein. De leerlingen van groep 
7 zullen u in een groep rondleiden langs de vier 
podia. Vanaf 16.50 uur bent u welkom op het 
plein, zodat we de groepen kunnen verdelen. 
Kom dus op tijd om de start niet te missen. 
Tijdens de rondgang volgen wij de richtlijnen 
van het RIVM en vragen wij u onderling vol-
doende afstand te bewaren. We hopen dat u 
allen komt kijken.  
 
Musical groep 7-8  
Op vrijdag 9 juli zal groep 7-8 de musical op-
voeren. Deze zal plaatsvinden in sporthal ‘t 
Benneker. Vrijdagmiddag gaan alle andere leer-
lingen naar de voostelling kijken, op vrijdag-
avond zijn de ouders en de oudere broers en 
zussen van groep 7-8 uitgenodigd. 
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Doordraaiochtend 
Op donderdag 15 juli zullen de leerlingen alvast 
even een kijkje nemen in de nieuwe groep en 
voor sommigen bij de nieuwe leerkracht. 
 
Afscheid juf Annie 
Na velen jaren muziekles te hebben gegeven is 
het aan het einde van dit schooljaar voor juf 
Annie tijd om te gaan genieten van haar wel-
verdiende pensioen. Op maandag 12 juli zullen 
we samen met de kinderen afscheid nemen 
van juf Annie.  
 
Eindfeestdag  
In de laatste schoolweek op dinsdag 13 juli 
houden wij ons jaarlijkse ‘Eindfeestdag’. We 
vieren de verjaardagen van alle leerkrachten en 
groep 8 neemt deze dag afscheid van de ande-
re groepen met een lekkere traktatie. Wat we 
deze dag gaan doen, is nog even een verras-
sing. Verdere informatie over deze feestdag 
ontvangt u via de mail. Alle leerlingen zijn deze 
dag gewoon om 14:00 uur uit.  
 
Koffieochtend en uitvliegen groep 8 
Dit schooljaar zal de koffieochtend door gaan.  
Wel houden we hierbij de regels vanuit het 
RIVM aan. Dit betekent dat we u willen vragen 
om per gezin 1,5 meter afstand te houden. De-
ze ochtend zal groep 8, net als andere jaren op 
een ludieke wijze op school arriveren en uit-
vliegen.  
 
 
 

MR, GMR en OR verkiezingen  
Aan het eind van dit schooljaar zullen Ellen 
Pardijs, Wenche Weijn, Silvia Spiegelenberg en 
Walter Gemser afscheid nemen van hun functie 
binnen de OR. Wij willen hen bedanken voor 
hun inzet van de afgelopen jaren. Met de 
komst van 4 nieuwe leden gaan we er binnen 
OR weer een mooi jaar van maken. We willen 
Mascha Hondorp, Ardie Heinemans, Jolien 
Vosman-Ruesink en Linda Woeltjes welkom 
heten binnen de OR. 
In de MR zal Judith Hondorp haar functie 
voortzetten. Vanuit de GMR zijn Anne Stroot 
namens de oudergeleding en Kim Hulshorst namens 
de personeelsgeleding contactpersonen voor on-
derwijsteam 4 (G.A. vd Lugtschool behoort tot on-
derwijsteam 4). 
 
Inventarisatie Godsdienstonderwijs en HVO 
In de afgelopen periode hebben wij u geïnfor-
meerd naar belangstelling voor lessen Huma-
nistisch Vormingsonderwijs [H.V.O]. Er was veel 
belangstelling. Daarom zullen deze lessen met 
ingang van het nieuwe schooljaar worden in-
gepland en worden verzorgd vanuit het dien-
stencentrum GVO/HVO. Daarnaast zullen ook 
de godsdienstlessen met juf Ria volgend 
schooljaar weer een vast onderdeel worden op 
het lesrooster.  
 
Schoonmaakavond  
De schoonmaakavond die andere jaren aan het 
einde van het schooljaar wordt gepland komt 
ook dit schooljaar te vervallen. Indien de richt-
lijnen van het RIVM het toelaat zullen deze in 
het nieuwe schooljaar worden opgepakt.  

Wel zullen de leerlingen van groep 1-2-3 op 
donderdag 8 juli een bak met speel-
goed/wasgoed mee naar huis krijgen om thuis 
even een opfrisbeurt te geven. Graag ontvan-
gen wij dit maandag 12 juli weer retour. 
 
Informatieavond  
Aan het begin van het schooljaar houden wij 
per groep een informatieavond over het reilen 
en zeilen in de groep.  
Deze informatieavonden zullen plaatsvinden in 
de tweede schoolweek. Wilt u hiermee alvast 
rekening houden in uw agenda.  
 
Formatie 
Vorige week heeft u van ons een brief ontvan-
gen over hoe wij op school de NPO-gelden gaan 
besteden. Wanneer bekend is welke leerkracht 
in welke groep gaat les geven en op welke da-
gen dan hoort u dit zo snel mogelijk.  
 
Vanuit PCO 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u 
ook een nieuwsbrief vanuit PCO.  
 
Dorpsböke 
Door de opstartproblemen met het uitleensys-
teem is het bezoekrooster van de Dorpsböke 
behoorlijk in de war geraakt. De laatste drie 
donderdagen mogen alle leerlingen daarom 
zelf bepalen of en wanneer ze nieuwe boeken 
uitzoeken. 
Voor de leerlingen van groep 8 geldt, donder-
dag 8 juli is voor jullie de laatste dag om jullie 



boeken in te leveren (donderdag 15 juli zijn 
jullie nl. al vrij). 
 
Laatste schooldag, koffieochtend 
Over het programma van de laatste schooldag, 
vrijdag 16 juli zullen we u binnenkort een apar-
te mail toesturen. Wel kunnen we u alvast aan-
geven dat voor alle leerlingen de vakantie start 
om 12:00 uur.  
 
Vakantie!  
Ook dit schooljaar was het weer een bijzonder 
jaar waarin er wederom veel van ouders, kin-
deren en leerkrachten werd gevraagd. 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 30 augustus! 
 

 


