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KALENDER JUNI 
3 juni Dorpsböke groep 4-5-6 en 7-8 
4 juni Laatste dag inzet subsidiemidde-

len groep 4-5-6 
8 juni t/m 11 juni Schoolkamp groep 7-

8  
10 juni Dorpsböke groep 1-2-3 
16 juni Kennismaking Zone College 

14:00 – 15:30 uur (onder voorbe-

houd) 

17 juni Dorpsböke groep 7-8 
24 juni Dorpsböke groep 4-5-6 
30 juni Schoolreis groep 1 t/m 6  

 

KALENDER JULI 
1 juli Dorpsböke groep 7-8 
2 juli Rapporten mee naar huis 
5 juli Week van contactmiddagen 
8 juli Dorpsböke groep 1-2-3 
9 juli Vergadering leerlingenraad 
13 juli Juffen & Meester- dag 
14 juli Groep 8 vrij 
15 juli  Groep 8 vrij 
15 juli Doordraaiochtend groep 1 t/m 7  
15 juli Dorpsböke groep 4-5-6 en wie 

nog wil ruilen 
16 juli Laatste schooldag 12 uur vrij 

 + uitvliegen groep 8 

 
PC GVO/HVO  
Wilt u eraan denken om het formulier met de 
wens voor godsdienstig en humanistisch vor-
mingsonderwijs voor het schooljaar 2021/2022 
in te leveren? 
 
Cito Eindtoets  
Alle leerlingen uit groep 8 hebben in april de 
Cito eindtoets gemaakt. Iedereen heeft hard 
gewerkt en ontzettend zijn best gedaan. Het 
eindresultaat van de school zit boven het lan-
delijk gemiddelde met 6,9 punten. Een hele 
knappe prestatie gezien de ontwikkelingen in 
de afgelopen twee schooljaren, waarbij deze 
groep 8 twee keer een lock down heeft gehad 
waarbij het onderwijs op een andere wijze 
werd vorm gegeven. Iedere leerling ontvangt 
hierover een persoonlijk rapport en deze wordt 
met ouders, leerling en leerkracht individueel 
besproken.  

 
Hoofdluis 
Het is helaas nog steeds niet mogelijk om na 
een vakantie preventief de leerlingen te con-
troleren op hoofdluis. Wij willen u vragen om 
dit thuis te blijven controleren.  
 
Zendmast in Gelselaar  
De gemeente Berkelland heeft het bericht ge-
geven dat ze voornemens zijn een zendmast te 
plaatsen in Gelselaar. Omdat de school binnen 
400 meter van de zendmast zal komen is ook 
de school hierover geïnformeerd. Wij zullen 
hierover namens school vragen stellen aan de 
gemeente. Wij zijn benieuwd wat het effect zal 
zijn van een zendmast zo dicht bij school niet 
alleen voor nu, maar ook op langer termijn en 
wij zijn als school benieuwd waarom er geko-
zen is voor deze locatie. Zou het mogelijk ook 
op een andere locatie kunnen worden ge-
plaatst?  
Wanneer u hierover meer informatie wilt of 
vragen heeft kunt u de gemeente hierover mai-
len of bellen naar 
r.tjallingii@gemeenteberkelland.nl en tele-
foonnummer 0545-250250    
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Rapport ouderbetrokkenheidsonderzoek 
Onlangs hebben wij een rapport ontvangen 
naar aanleiding van het ouderbetrokkenheids-
onderzoek dat naar alle ouders is verstuurd. De 
respons van het onderzoek bedraagt 60%, een 
hele mooie score waardoor het onderzoek re-
presentatief en betrouwbaar is.  
 
De ouders van GA v.d. Lugtschool waarderen 
de school met het cijfer (schaal 1 - 10) 8.1 
De gemiddelde ouderbetrokkenheidsscore 
(schaal 1 - 100) van GA v.d. Lugtschool is 80. 
Hiermee scoort de school hoger dan de vorige 
meting in 2019.  
 
De actiepunten die uit het onderzoek naar vo-
ren komen worden besproken in het team en 
de MR en zullen van daaruit worden opgepakt.  
 
In het onderzoek waren ook extra vragen op-
genomen m.b.t. corona. Wat hieruit vooral 
naar voren komt is dat de school tijdens de 
eerste lockdown een weg heeft moeten vinden 
hoe het onderwijs op afstand het best kon 
worden vorm gegeven. Hieruit zijn conclusies 
getrokken en aanpassingen gedaan tijdens de 
tweede lock down. Ouders hebben over het 
algemeen de tweede lock down als prettiger 
ervaren als het gaat over de manier waarop de 
school op afstand onderwijs heeft verzorgd. Er 
was toen meer contact tussen leerkracht en 
leerlingen, meer aanbod in het onderwijs en 
meer communicatie aan ouders.  
Wij willen iedereen bedanken voor het invullen 
van deze vragenlijst.   

Veiligheidsonderzoek  
Jaarlijks wordt er een 
veiligheidsonderzoek 
afgenomen onder alle 
leerlingen uit groep 6-
7 en 8.  
Het doel van het on-
derzoek is het meten 
van pestgedrag/ vei-
ligheid in de school. De resultaten kunnen als 
leidraad dienen om als team zicht te krijgen op 
de mate en hoedanigheid van pestgedrag en 
veiligheid op school. Op basis van de onder-
zoeksresultaten kan nagedacht woorden over 
het beleid op school om pestgedrag te voor-
komen en aan te pakken en de veiligheid te 
verbeteren/ optimaliseren.  
 
Van alle leerlingen heeft 100% aangegeven niet 
gepest te worden op school. Een hele mooie 
prestatie, desalniettemin is het voor ons van 
belang om dit ook zo te houden. Wij zullen 
daarom doorgaan met onze lessen KWINK.  
Dit is een methode voor sociaal emotioneel 
leren. Inclusief burgerschap en mediawijsheid 
voor groep 1 t/m 8. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de laatste wetenschappelijke inzich-
ten, het is praktisch, leuk en altijd actueel. 
KWINK is gericht preventie en de kracht van 
een veilige groep. En ook de individuele ge-
sprekken tussen leerkrachten en leerlingen, het 
actief handelen op situaties blijft belangrijk.  
 
 
 

Vraag vanuit Stichting OPONOA 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Sinds de verhuizing in november 2020 beschikt 
Stichting OPONOA niet langer over opslagruimte. 
Dat begint ons nu op te breken want er komt 
schoolmeubilair vrij dat wij graag willen bewaren. 
  
Daarom zoeken wij voor einde schooljaar voor lan-
gere tijd een opslagruimte. Hiervoor kunnen wij een 
vergoeding betalen. 
Deze moet ongeveer het formaat van een klaslokaal 
hebben en de spullen moeten droog en veilig kun-
nen worden opgeslagen. 
  
Misschien kunt u ons helpen bij deze zoektocht. We 
horen het graag als u zo’n ruimte weet of beschik-
baar heeft. 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Trudy te Braake 
Administratief medewerker Stafbureau 

 
Cito toetsen groep 3 t/m 8 
Jaarlijks worden de Cito toetsen in de groepen 
3 t/m 8 twee keer afgenomen. Door de lock-
down begin dit jaar zijn de M-toetsen (midden 
van het schooljaar toetsen) later afgenomen 
dan gebruikelijk. De E-toetsen (eind van het 
schooljaar toetsen) zouden volgens de planning 
eind mei/ juni moeten plaats vinden. Er zit nu 
te weinig tijd tussen deze beide toetsen waar-
door niet alle lesstof is behandeld en kinderen 
dan getoetst gaan worden op lesstof die zij nog 
niet aangeboden hebben gekregen. Dit maakt 



dat er geen representatief beeld kan worden 
geschetst van de beheersingskennis. Wij heb-
ben er daarom voor gekozen om de komende 
weken tot aan de zomervakantie te gebruiken 
om lestijd effectief te gaan benutten en niet te 
gaan toetsen.  
 
Met uitzondering van de AVI toetsen worden 
alle toetsen doorgeschoven naar het nieuwe 
schooljaar. Alle leerlingen zullen aan de start 
van het nieuwe schooljaar na 4 weken onder-
wijs de toetsen alsnog aangeboden krijgen om 
het startniveau voor het nieuwe schooljaar te 
bepalen. Daarop kunnen dan plannen worden 
geschreven waarbij ook tijd is om aan plannen 
te kunnen werken.  
 
De AVI toetsen worden nog wel voor de zo-
mervakantie afgenomen, omdat het leesniveau 
van belang is voor veel leerlingen zodat zij in de 
zomervakantie hun leesvaardigheid op het juis-
te niveau kunnen voortzetten.  
 
Schoolkamp en schoolreis 
Vorige week hebben wij u geïnformeerd over 
het schoolkamp naar Vlieland en de schoolreis 
voor groep 1 t/m 6 naar De Spelerij. Er zijn deze 
week weer verdere versoepelingen aangekon-
digd dus deze activiteiten zullen dan ook door-
gaan.  
 
Verkeersexamen groep 7-8 
Donderdag 27 mei hebben alle leerlingen uit 
groep 7 en 8 deelgenomen aan het praktisch 
verkeersexamen. Ondanks de regenachtige dag 

zijn zij ‘s morgens vertrokken met de fiets naar 
Borculo, daar hebben zij een parcours afgelegd 
waarbij ze onderweg opvallend en onopvallend 
werden getoetst op hun deelname aan het ver-
keer. Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd en 
hebben een certificaat ontvangen. Gefelici-
teerd! 
 
Dorpsböke  
I.v.m. het verkeersexamen is groep 7-8 afgelo-
pen donderdag niet in de gelegenheid geweest 
om boeken te ruilen bij de Dorpsböke. Zij zullen 
daarom aanstaande donderdag samen met 
groep 4-5-6 de gelegenheid krijgen dit alsnog te 
doen.  
 
Stagiaire  
In de week van maandag 28 juni t/m vrijdag 2 
juli komt Jet Vree Egberts vanuit het Zone Col-
lege stage lopen in groep 1-2-3.  
Wij wensen haar heel veel plezier! 
 
Rapporten  
Zoals u in de kalender ziet gaan op 2 juli de 
rapporten weer mee naar huis. Op dit moment 
zijn er nog veel rapporten niet teruggekomen 
op school. Wij willen daarom iedereen vragen 
om de rapporten die thuis liggen weer in te 
leveren op school. Alvast bedankt.  
 
GGD 
Alle 5 jarige kinderen hebben vanuit de GGD 
een brief ontvangen voor een gezondheidson-
derzoek. Deze vindt plaats op dinsdag 8 juni in 
het Dorpshuis.  

Deze dag zal er voorafgaand aan de onder-
zoeken van 8:30 tot 9:15 uur een inloop-
spreekuur zijn. Hiervoor is het wel wenselijk 
even aan te melden. Zie de poster in de bijlage.  
 
NPO-Gelden  
(Nationaal Programma Onderwijs) 
Het Nationaal Programma Onderwijs is een 
investeringsprogramma van het kabinet voor 
de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de 
coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor 
het funderend onderwijs gaat het om 5,8 mil-
jard euro. De spil van het investeringspro-
gramma wordt gevormd door schooleigen pro-
gramma’s die scholen op basis van een eigen 
analyse van de situatie op de school opstellen.  
 
Er zit een flinke tijdsdruk op het programma en 
het ministerie verwacht dat scholen tot aan de 
zomervakantie drie stappen 
zetten: 

1. In een schoolscan leggen 
ze de behoefte op leer-
ling – en schoolniveau 
vast.  

2. Op basis van de school-
scan kiezen scholen ef-
fectieve interventies van 
een ‘menukaart’, deze is 
in mei beschikbaar gekomen.  

3. Tot slot schrijven scholen een school-
programma dat dient als plan van aan-
pak.  

 



Op dit moment zijn wij met alle teamleden en 
de MR-leden in gesprek om ervoor te zorgen 
dat de beschikbare NPO- gelden voor de G.A. 
van der Lugtschool zo goed mogelijk besteed 
gaan worden passend bij de schoolscan en de 
‘menukaart’.  
 
OR/ MR verkiezingen  
Vandaag zijn er brieven mee naar huis gegaan  
waarop beschreven staat dat er weer mogelijk-
heden zijn om je aan te melden voor de OR of 
MR.  
Deze ingevulde brieven kunt u inleveren in de 
gele brievenbus, deze hangt in het halletje bij 
de ingang van school.  
Zie voor meer informatie de brief in de bijlage.  
 
 


