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KALENDER MAART 
5 maart Hoofdluis controle 
8 maart  Dorpsböke groep 4-5 
15 maart Dorpsböke groep 6-7-8 
15 maart Voorstelling CJP groep 4-5-6 
20 maart Voorstelling CJP groep 7-8 
20 maart Workshop CJP groep 1-2-3 
22 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
26 maart Voorstelling CJP groep 1-2-3 
26 maart  Groep 7-8 Technieklokaal 
29 maart Dorpsböke groep 4-5 
29 maart Toneelavond 
30 maart  Studiedag alle leerlingen vrij  

 

KALENDER APRIL 
2 april 2e paasdag 
4 april Voetbal toernooi groep 3/4 
5 april Theoretisch verkeersexamen  
 Groep 7/8 
5 april Vergadering leerlingenraad 
5 april Dorpsböke groep 6-7-8 
6 april Studiedag alle leerlingen vrij 
11 april Voetbal toernooi groep 7/8 
12 april Dorpsböke groep 1-2-3 
17 april Centrale Eindtoets t/m 19 april 
18 april Voetbal toernooi groep 5/6 

19 april Dorpsböke groep 4-5 
20 april Koningsspelen  
27 april  Koningsdag alle leerlingen vrij-

dag 
30 april Start meivakantie t/m 11 mei 

 
Inspectiebezoek 
Maandag 12 februari heeft er een inspectiebe-
zoek plaatsgevonden. Via deze weg willen wij 
iedereen bedanken voor het meeleven en de 
felicitaties n.a.v. de positieve uitslag.  
 
Leerlingenraad 
In het kader van actief burgerschap, hebben wij 
een paar weken geleden voor het eerst verkie-
zingen gehouden voor een leerlingenraad. Via 
een echte stemming is vanaf groep 3 uit elke 
groep één afgevaardigde gekozen. Dit zijn ge-
worden: 
Groep 3: Levy Vaarhorst 
Groep 4: Bente Reurink 
Groep 5: Karlijn Leuverink 
Groep 6: Luuk Meerman 
Groep 7: Sem Bovenschutte 
Groep 8: Niels Koeslag  

Donderdag 15 februari vond de eerste vergade-
ring van de leerlingenraad plaats.  De leden 
vonden het leuk en waren enthousiast. Ze had-
den goede ideeën. Ze hebben gesproken over 
buitenspeelmateriaal en nieuwe spannende 
boeken voor in de hal. De gekozen leerlingen 
van groep 6-7-8 gaan een stukje schrijven voor 
website en het Ganzenproatje. De volgende 
vergadering is donderdag 5 april om 13.30 uur. 
 
Open huis 
Dinsdag 13 maart is er een open huis van 
8:30 – 12:00 uur. Op deze ochtend kunnen alle 
nieuwe ouders een kijkje nemen in de school.   
Zie hiervoor ook de flyer in de bijlage of op de 
website www.vdlugtschool.nl  
 

 
 
 
 
 

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


Toneelavond 
Op donderdagavond 29 maart houden wij weer 
onze jaarlijkse toneelavond in zaal Florijn. Alle 
leerlingen staan deze avond weer op het podi-
um. In de groepen wordt nu en de komende 
weken al hard geoefend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals we vorig schooljaar al hebben medege-
deeld. Zal er dit jaar voor het eerst een kleine 
bijdrage als entreegeld worden gevraagd. On-
danks dat de verloting elk jaar een succes is en  
er altijd een mooi bedrag opgehaald om een 
gedeelte van de kosten van de toneelavond te 
kunnen dekken, is dit helaas niet voldoende. 
We hopen dat dit met de kaartverkoop erbij 
wel gaat lukken. 
 
Kaarten zijn in de voorverkoop €2 per stuk. De 
voorverkoop zal door de leerlingen van groep 8 
worden verzorgd van maandag 26 t/m donder-
dag 29 maart tussen 8.15-8.30 en 14.00-14.15 
uur in de hal van de school. 
Aan de kassa, op donderdagavond, zijn de kaar-
ten €3 per stuk. 
 
 

Voorstellingen CJP 
In het kader van het tweejaarlijkse Cultureel 
Jaarprogramma (CJP) Borculo zullen alle groe-
pen in de maand maart naar een voorstelling 
gaan. De kunstdiscipline “drama” staat dit keer 
centraal in het jaarprogramma. De klassen zul-
len vooraf door middel van een aantal work-
shops actief op de voorstellingen worden voor-
bereid. Ook tijdens de workshops staat drama 
d.m.v. zelf toneelspelen centraal. 
Groep 1-2-3 gaat 26 maart naar “10x Daan = 
MOED”. Deze voorstelling gaat over dapper zijn 
en samenwerken. En over in het diepe sprin-
gen. Want soms kan je in je eentje meer dan je 
denkt! In de workshop vooraf zullen de leer-
lingen 
Groep 4-5 gaat donderdag 15 maart naar “De 
snelste zebra van de wereld”. De snelste zebra 
van de wereld is een voorstelling over lelijk 
winnen en mooi verliezen. En over vriend-
schap.  
De voorstellingen van groep 1-2-3 en 4-5 zijn in 
de Volharding in Borculo. 
 
Groep 6-7-8 gaat dinsdag 20 maart naar de 
voorstelling “Cliffhanger”. Een filmische, komi-
sche, spannende en interactieve voorstelling 
over een held, waar het publiek continue in-
vloed heeft op het verloop van de voorstel-
ling. Deze voorstelling wordt gehouden in de 
Van Gellicumzaal van ’t Assink in Neede. 
 
 
 

Via onderstaande links kunt u meer informatie 
vinden over de voorstellingen: 
http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/9/10
x-daan-moed-met-live-muziek 
http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/139/
de-snelste-zebra-van-de-wereld 
http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/154/
cliffhanger 
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Schoolplein 
Zoals velen van jullie vast hebben gezien, gaat 
het de komende dagen vriezen. Helaas kunnen 
we daarom niet starten met de aanleg van het 
nieuwe schoolplein. Om deze reden gaan we 
niet starten met het leeghalen van het school-
plein zaterdag a.s.  

We verschuiven de werkzaamheden naar za-
terdag 17 maart 8.00 uur. We hopen dat ieder-
een dan weer beschikbaar is.  

Mocht je graag willen helpen of als er vragen of 
opmerkingen zijn horen we dat graag. Dit kan 
bij een van de deelnemers van de werkgroep of 
per e-mail (jovosman@hotmail.com)  

Graag tot de 17e!  

Werkgroep Schoolplein:  
Gerard Stokkink, Jolien Vosman, Judith Hon-
dorp, Dick Leuverink, Alice Grobbee 

 
 

Studiedagen 
Maandag 19 februari heeft er een studiedag 
plaatsgevonden met als thema ‘visie ontwikke-
ling’. Tijdens deze studiedag is een start ge-
maakt met het brainstormen en theorie over 
hoe een visie wordt ontwikkeld. Dit alles moet 
nog verder worden uitgewerkt en uitgediept. 
De studiedag in april is dan ook een vervolg op 
deze start.  
 
Op vrijdag 30 maart is er een extra studiedag 
voor alle leerkrachten. Het doel van deze dag is 
kennis met elkaar te delen doormiddel van 
workshops. Iedere school binnen de stichting 
Oponoa biedt een workshop aan waardoor 
kennis in de brede zin van het woord met el-
kaar kan worden gedeeld.  
 
Veiligheidsonderzoek 
In maart zullen we onder de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 weer digitaal het jaarlijkse veilig-
heidsonderzoek invullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersexamen 
Op donderdag 5 april hebben de leerlingen van 
groep 7/8 weer het jaarlijks theoretisch ver-
keersexamen. 
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