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www.vdlugtschool.nl 
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KALENDER MAART 
 
2 maart Klusochtend 8:30 – 12:00 uur 
7 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
12 maart Open Huis G.A. vd Lugtschool 
14 maart leerlingenraad vergadering 
14 maart Dorpsböke groep 4-5-6 
15 maart Staking alle leerlingen vrij 
18 maart Studiedag alle leerlingen vrij 
21 maart Geplande ontruimingsoefening 
21 maart Dorpsböke groep 7-8 
22 maart Toneelavond 
28 maart MR vergadering 
28 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
29 maart  Nationale pannenkoeken dag 

 

KALENDER APRIL 
 
2 april  Nationale buitenlesdag  
3 april  Voetbal toernooi groep 3-4 
3 april  Inloop spreekuur GGD 
  Verpleegkundige 8:30 – 9:15 uur 
4 april  Theoretisch verkeersexamen  
  Groep 7-8 
4 april   Dorpsböke groep 4-5-6 
10 april Voetbal toernooi groep 7-8 
11 april Dorpsböke groep 7-8 

12 april Koningsspelen 
15 april Koffie uurtje MR 
16 april  Cito eindtoets groep 8 
17 april Cito eindtoets groep 8 
18 april Cito eindtoets groep 8 
18 april Dorpsböke groep 1-2-3 
18 april Groep 3-4-5-6 naar de boerderij 
18 april ’s Middags alle groepen 
   Paaseieren zoeken 
19 april Studiedag alle leerlingen vrijdag 
22 april 2e paasdag / start meivakantie  
  t/m 3 mei 

 
Open huis  
Dinsdag 12 maart is er een open huis van  
8:30 – 12:00 uur. Op deze ochtend kunnen alle 
nieuwe ouders en belangstellenden een kijkje 
nemen in de school. 
Zie hiervoor ook de flyer in de bijlage of op de 
website 
www.vdlugtschool.nl. 
 
 
 
 
 
 

Toneelavond  
Op vrijdagavond 22 maart houden wij weer 
onze jaarlijkse toneelavond in zaal Florijn. Alle 
leerlingen staan die avond weer op het podi-
um. Dit jaar is het thema : De ruimte.  
In de groepen en thuis wordt nu en de komen-
de weken hard geoefend. Iedereen heel veel 
succes! 
 
Ook dit schooljaar zal er vooraf een kaartver-
koop zijn. 
 
Kaarten zijn in de voorverkoop €2 per stuk. De 
voorverkoop zal door de leerlingen van groep 8 
worden verzorgd van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 
maart tussen 8.15-8.30 en 14.00-14.15 uur in 
de hal van de school. Aan de kassa, op vrijdag-
avond, zijn de kaarten €3 per stuk. 
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Eerste schooldag 2-9-2019 
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 3-1-2020 
Voorjaarsvakantie 24-2-2020 t/m 28-2-2020 
2e Paasdag 13-4-2020 
Meivakantie 27-04-2020 t/m 8-5-2020 
Hemelvaart + vrijdag 21-5-2020 en 22-5-2020 
2 e Pinksterdag 1-6-2020 
Zomervakantie 20-7-2020 t/m 28-8-2020 

 
Studiedagen die al bekend zijn: 
OPONOA studiedag 9-10-2019 
OPONOA studiedag 10-4-2020 
 
Wanneer er voor aankomend schooljaar nog 
meer studiedagen worden ingepland zullen wij 
u hiervan op de hoogte brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale pannenkoeken dag 
Dit jaar is het de dertiende keer dat we Natio-
nale Pannenkoekdag in Nederland vieren! Het 
begon in 2007 met zo'n 60 deelnemende scho-
len. Inmiddels is Nationale Pannenkoekdag 
uitgegroeid tot een landelijke happening waar-
aan vorig jaar maar liefst 1.250 scho-
len meededen! 
Ook wij gaan dit jaar meedoen aan deze actie 
in het kader van actief burgerschap. 
 
Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar ge-
vierd op een vrijdag in maart. Het is dé dag 
waarop kinderen pannenkoeken bakken voor 
ouderen. Gewoon, omdat onze opa's en oma's 
best wel eens in het zonnetje gezet mogen 
worden. En waarmee kan dat nou beter dan 
met een zelfgebakken pannenkoek? 
 
De G.A. van der Lugtschool gaat in samenwer-
king met het Dorpshoes een heleboel ouderen 
uit Gelselaar en omstreken trakteren op een 
heerlijke pannenkoek op vrijdag 29 maart. 
Alle kinderen ontvangen hiervoor vanuit de 
leerlingenraad een uitnodiging die zij aan opa/ 
oma of en oudere buurman of buurvouw kun-
nen geven. Op die manier kan iedere leerling 
van school een oudere uitnodigen om deze 
bijzondere en vooral lekkere gebeurtenis bij te 
wonen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Persbericht: 
De eerste ganzeneieren zijn 
weer gelegd. 
 
St. Erfgoed Gelselaar is voornemens het van 
Bevervoordeterrein nieuw leven in te blazen. 
Een begin is gemaakt met een vernieuwd 
tekstbord bij het ganzenbord. 
Dit bord willen wij graag onthullen op vrijdag-
middag 1 maart om twee uur. 
 
Gelijktijdig zal ganzenhoedster Ellis Oldenboom 
het eerste ganzenei overhandigen aan Hermien 
Luttikhedde, zij neemt afscheid als bestuurslid. 
Belangstellenden zijn welkom. 
 


