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KALENDER  JUNI 
5 juni  2e Pinksterdag vrij 
13 juni  Schoolreis gr. 4 en 5 
13 juni  gr. 6 t/m8 schoolkamp 
14 juni  gr. 6 t/m8 schoolkamp 
15 juni  gr. 6 t/m8 schoolkamp 
16 juni  bovenbouw gr. 6 t/m 8 vrij 
20 juni  gr 7 en 8 Westerbork 
21 juni  Schoolreis gr 1 -2-3 
21 juni  Viswedstrijd gr 1 t/m 8 
26 juni  Groep 4-5 voorstelling in het 

openluchttheater Eibergen 
27 juni Zakelijke ouderavond OR / MR 
29 juni  Schoonmaakavond 
 

 

KALENDER  JULI 
5 juli  Juffendag / Afscheid groep 8 
6 juli   Doordraaiochtend / groep 8 vrij 
7 juli  Uitvliegen groep 8 
7 juli  Koffieochtend 
10 juli  Zomervakantie t/m 18 augustus  

 
 
 
 
 

Cito Eindtoets 
Alle leerlingen in groep 8 hebben in April de 
Cito eindtoets gemaakt. Alle leerlingen hebben 
hard gewerkt en ontzettend hun best gedaan 
met als resultaat een voldoende score voor de 
school. Na aanleiding van het inspectie bezoek 
jl. is dit voor ons als school een krachtige 
motivatie om door de gaan met alle inzet die er 
op dit moment wordt geleverd.  
Iedere leerling uit groep 8 heeft ook een 
individueel eindrapport mee naar huis 
gekregen met daarin de persoonlijke 
resultaten. 
 
 
 
 
 
 
Schoolplein 
Via deze weg een update over de stand van 
zaken wat betreft het schoolplein. Zoals 
bekend is er een werkgroep die zich bezig 
houdt om een herinrichting van het schoolplein 
te realiseren. In eerste instantie is er gekeken 
naar de randvoorwaarden. Hoe wordt er op dit 
moment gebruik gemaakt van het schoolplein, 

wat zijn wensen van de kinderen. Ook vanuit 
de gemeente Berkelland en stichting Oponoa 
zijn een aantal randvoorwaarden gesteld. Van 
daaruit is er gekeken naar verschillende opties 
voor de inrichting van het schoolplein. Daar zijn 
tekeningen en berekeningen voor gemaakt. Tot 
slot is de werkgroep op dit moment bezig met 
de financiële vertaling van het geheel. Daarbij 
wordt gedacht aan financiële subsidies en 
ludieke acties.  

 
Nieuwe website 
Binnen de stichting Oponoa krijgen alle scholen 
een nieuwe website. We zijn momenteel achter 
de schermen druk doende om deze website te 
vullen. Als alles goed verloopt zal de website dit 
schooljaar nog online gaan. 

http://www.vdlugtschool.nl/
mailto:info@vdlugtschool.nl


 
 
Onderwijskundige ontwikkelingen -> 
digitale opnames 
Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik 
gemaakt van digitale opnames voor observaties 
e.d. Hierdoor zijn nabesprekingen effectiever, 
omdat er teruggekeken kan worden naar de 
beelden. Het kan dus voorkomen dat er 
opnames gemaakt worden in de klas.  
Deze worden alleen gebruikt voor intern 
overleg en worden daarna verwijderd. Wij 
hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te 
hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verkeersexamen 
Vorig schooljaar is er afgesproken met VVN 
Neede en de wijkagent Neede om het praktisch 
verkeersexamen in Borculo 1 keer in de twee 
jaar te laten plaatsvinden. Op die manier 
kunnen groep 7 en 8 samen deelnemen aan dit 
verkeersexamen.  
In Borculo is geen VVN – afdeling en de afdeling 
Neede kan en wil dit niet elk jaar organiseren in 
Borculo. Vandaar dat er vorig schooljaar is 
gekomen tot deze conclusie. Dit betekent 
helaas voor de huidige groep 8 dat zij geen 
praktisch verkeersexamen zullen doen. 
Het theoretisch onderdeel zal wel ieder jaar 
worden gedaan. Dit schooljaar heeft het 
theoretische gedeelte 6 april plaats gevonden 
in de klas. 
 
Biewinkels 
Dinsdag 9 mei zijn alle groepen op excursie 
geweest naar Biewinkels. Daar kregen de 
leerlingen een rondleiding langs de 
oorlogstentoonstelling van Jan Ruiterkamp. 
Arend Heideman vertelde ons er mooie 
verhalen bij. De kinderen hebben het als 
interessant en indrukwekkend ervaren.  
 
Rapport 
Vrijdag 16 juni krijgen alle leerlingen een 
rapport mee naar huis. Dit is het laatste 
rapport voor dit schooljaar. Graag vragen we u 

om dit rapport voor de zomervakantie weer 
ondertekend in te leveren op school. 
 

 
 
 
 
Formatie 
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de 
formatieontwikkelingen in volle gang. 
Op dit moment is Juf Ingrid aan het re-
integreren in groep 1-2-3. Naar aanleiding van 
haar ervaring met het werken in een groep 1-2-
3 combinatie heeft zij voor aankomend 
schooljaar mobiliteit aangevraagd. De stichting 
OPONOA gaat hier gehoor aangeven en dat 
betekent voor onze school dat we druk bezig 
zijn om deze vacature te gaan vervullen. 

Wanneer hier meer duidelijkheid over is 
informeren we u daarover.  
 



 
 
 
Uitslag verkiezingen MR / OR 
De verkiezingscommissie is bijzonder verheugd 
dat er nu al een uitslag voor de verkiezingen 
van de MR en OR bekend is. Er waren dit jaar 
uitzonderlijk veel aanmeldingen! Fijn om te 
zien dat zo veel ouders zich in willen zetten 
voor onze school. 
 
Het nieuwe lid voor de MR  wordt Ellen 
Stoltenberg. 
Dit betekent dat zij vanaf het schooljaar 
2017/2018 Irene Harderwijk opvolgt als 
ouderlid van de MR. We wensen Ellen 
Stoltenberg veel plezier met haar 
werkzaamheden binnen de MR. Verder willen 
we alle andere kandidaten die zich in eerste 
instantie beschikbaar hebben gesteld hartelijk 
danken dat zij zich hebben aangemeld voor de 
MR. 
 
De nieuwe leden voor de OR worden: Femke 
Bokkers, Alice Bos, Renate Ebbekink en Ellen 
Pardijs. Zij volgen vanaf het schooljaar 
2017/2018 Ina Oltvoort, Melanie van den 
Pangaart, José Pasop en Silvia Spiegelenberg op 
als lid van de OR. We wensen hen veel plezier 

met de werkzaamheden binnen de OR.  
Juffendag 
Op woensdag 5 juli staat de juffendag gepland. 
Deze dag zal worden gevuld met workshops 
voor de kinderen met als thema ‘Muziek 
maken’. Omdat deze dag tevens de 
afscheidsdag is van groep 8, zullen zij in het 
geheel een prominente rol krijgen. Om 13:30 
uur is er een eindpresentatie in het dorpshoes. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziekmarkt 
Op vrijdag 12 mei hebben is in groep 4/5 
een muziekmarkt geweest (een groep 
bestaande uit ongeveer 10 muzikanten). De 
leerlingen hebben met de muzikanten een 
aantal liedjes meegezongen. Deze liedjes 
hebben ze van tevoren in de lessen geleerd. De 
leerlingen  hebben op deze 
manier verschillende instrumenten leren 
kennen en mochten na afloop de 
instrumenten ook allemaal zelf uitproberen. De 
kinderen hebben van deze muziekmarkt 
genoten. Het uitproberen van de verschillende 
instrumenten was het leukst! De kinderen uit 
groep 4-5 kunnen zo met de klas een orkest 
beginnen! 
 

 
 
Schoonmaakavond 
Dit jaar zijn er 2 schoonmaakavonden 
ingepland. Op maandag 23 januari en 
donderdag 29 juni. We gaan ervanuit dat 
iedereen een schone leeromgeving belangrijk 
vindt. Daarom hebben wij alle ouders 
ingedeeld op een van deze twee dagen. Zie 
daarvoor de bijlage. 
 
Zakelijke ouderavond 
Dinsdag 27 juni staat er een zakelijke 
ouderavond gepland waarbij de OR en MR 
aanwezig zal zijn. Heeft u interesse in de 
ontwikkelingen binnen de OR en MR dan bent 
u van harte welkom bij deze zakelijke 
ouderavond om 19:00 uur. 
 
 
Segnocollectief 
Zaterdag 17 juni is er open huis in Kulturhus ’t 
Stieltjes in Haarlo. Daar is de mogelijkheid om 
kennis te maken met muziekinstrumenten, 
leerlingen en docenten van het Segnocollectief. 
Maak tevens kennis met de 
muziekverenigingen uit Berkelland. Zie voor 
meer informatie de uitnodiging in de bijlage. 
 
 
 
 


