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KALENDER MAART 
2 maart Hoofdluiscontrole 
5 maart  Open huis 8:30 – 12:00 uur 
5 maart Dorpsböke groep 7-8 
12 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
19 maart Dorpsböke groep 4-5-6 
26 maart Dorpsböke groep 7-8 
26 maart Repetities toneelavond 
27 maart Repetities toneelavond met  
                          licht en geluid 
27 maart Toneelavond  

 
 

KALENDER APRIL 
1 april Alle leerlingen uit groep 8 aan-

melden voortgezet onderwijs 
2 april Theoretisch verkeersexamen 

groep 7-8  
2 april Vergadering leerlingenraad  
2 april Dorpsböke groep 1-2-3 
7 april Nationale buitenlesdag 
9 april Dorpsböke groep 7-8 
9 april ’s middags paaseieren zoeken 
10 april Studiedag OPONOA alle leer-

lingen vrij 

13 april 2e paasdag alle leerlingen vrij 
15 april Cito eindtoets groep 8 
16 april Cito eindtoets groep 8 
16 april Dorpsböke groep 4-5-6 
16 april Gezamenlijke OR/MR vergade-

ring 19:00 uur 
16 april MR vergadering 19:30 uur 
23 april Dorpsböke groep 1-2-3 
24 april Koningsspelen 
27 april Start meivakantie t/m 8 mei 
 

 
 
Studiedag 3 februari 
Maandag 3 februari heeft het team deelgeno-
men aan een interne studiedag. Deze dag stond 
in het teken van executieve functies.  
 
Executieve functies horen bij het denkver-
mogen. Het zijn hogere denkprocessen die no-
dig zijn om activiteiten te plannen en aan te 
sturen. Je kunt ze zien als een ‘dirigent’. Ze hel-
pen bij alle soorten taken. 
 
De executieve functies regelen bijvoorbeeld het 
starten met een taak en het richten en vast 

 
houden van de aandacht. Zonder deze functies 
is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. 
 
Peg Dawson en Richard Guare(2009) onder-
scheiden elf soorten executieve functies: 

• Respons-inhibitie: nadenken voordat je 
iets doet 

• Werkgeheugen 

• Emotieregulatie 

• Volgehouden aandacht 

• Taakinitiatie 
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• Planning / prioritering 

• Organisatie 

• Timemanagement: tijd inschatten, ver-
delen en deadlines halen 

• Doelgericht gedrag 

• Flexibiliteit: omgaan met verandering en 
tegenslag 

• Metacognitie: een stapje terug doen om 
jezelf en de situatie te overzien en te 
evalueren 

 
Tijdens deze studiedag hebben leerkrachten 
handvatten gekregen om deze executieve func-
ties aan te spreken bij leerlingen doormiddel 
van spelletjes en energizers. Schoolbreed zullen 
wij hiervoor ook de benodigde materialen aan-
schaffen zodat wij hier doelgericht en stelsel-
matig aandacht aan kunnen geven school-
breed. 
 
Open huis 
Donderdag 5 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 . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen: 
Hoi hoi! 
Ik ben Britt te Lintelo, 24 
jaar en kom  
uit Diepenheim. 
 
Voor mijn opleiding ga ik 
me het  
komende half jaar verdie-
pen op het  
gebied van rekenen. 
Dit ga ik doen bij juf Michelle in groep 
7/8. Tot ongeveer eind maart ben ik hier  
een aantal ochtenden in de week  
aanwezig. 
 
Parkeren  
Samen zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid 
in het verkeer rondom school van alle kinderen. Dit 
betekent dat op de goede plekken wordt gepar-
keerd of met de fiets gewacht. Aan de voorzijde van 
de school staat met wit ‘schoolzone’ geschreven op 
straat. Wij vragen u om buiten de schoolzone te 
parkeren met auto’s. Ook op de stoep parkeren is 
niet toegestaan. 
Op het plein is met gele stoeptegels de wachtzone 
aangegeven waar u kunt wachten tot de kinderen 
uit de school komen.   
Op deze wijze is er meer ruimte bij de uitgang en is 
de verkeerssituatie overzichtelijker.   

 
 
 
 
 
 

Toneelavond ‘’Thema : Jungle’’ 
Op vrijdagavond 27 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 Jungle.  
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 maandag 23 t/m vrijdag 
27 maart tussen 8.15-8.30 en 14.00-14.15 uur 
in de centrale hal van de school. Aan de kassa, 
op vrijdagavond, zijn de kaarten €3 per stuk. 
 
Excelsior start met nieuw muziekproject voor 
kinderen 
Muziekvereniging Excelsior Gelselaar start 23 
maart met een nieuw project voor kinderen uit 
groep 4, 5 en 6 die nog geen instrument spelen. 
Het muziekproject komt in de plaats van Wind-
kracht 6.  
In 8 weken wordt toegewerkt naar een afslui-
ting waarbij het harmonieorkest de beginners 
zal begeleiden.  
Het buitenschoolse project start met drie in-
troductielessen waarin de kinderen direct ver-
schillende instrumenten gaan uitproberen. Na 
deze drie lessen kiest iedereen een instrument 
om mee verder te gaan. De daaropvolgende vijf 
lesweken bereiden de kinderen op hun eigen 
gekozen instrument de uitvoering voor.  
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Het project start op maandag 23 maart van 
17.45-18.30 uur in het Dorpshoes Gelster. De 
afsluiting vindt plaats op 13 juni tijdens het 
jubileumweekend van Excelsior.  De lessen 
worden verzorgd door Rosanne Sprick en Lotte 
Sieverink. Na de vakantie wordt er een infor-
matie brief meegegeven aan alle leerlingen. 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Eerste schooldag 1-9-2020  
(dinsdag, i.v.m. Gelselaars feest) 
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 1-1-2021  
Voorjaarsvakantie 22-2-2021 t/m 26-2-2021  
2e Paasdag 5-4-2021  
Meivakantie 26-04-2021 t/m 7-5-2021  
Hemelvaart + vrijdag 13-5-2021 en 14-5-2021  
2e Pinksterdag 24-5-2021  
Zomervakantie 19-7-2021 t/m 27-8-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen die al bekend zijn: 
OPONOA studiedag 14-10-2020  
OPONOA studiedag 2-4-2021  
Wanneer er voor aankomend schooljaar nog 
meer studiedagen worden ingepland zullen wij 
u hiervan op de hoogte brengen. 
 

 


