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KALENDER MAART 
1 maart Start thema Bouwen en wonen 
8 t/m 19 maart Cito-toetsen groep 3 t/m 8 
4 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
11 maart Dorpsböke groep 4-5-6 
11 maart MR vergadering 
12 maart Rapporten mee naar huis 
18 maart Dorpsböke groep 7-8 
25 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
26 maart Rapporten mee naar huis 
29 maart Rapportgesprekken t/m 2 april 
30 maart Theoretisch 

verkeersexamen groep 7-8 

 

KALENDER APRIL 
1 april  Alle leerlingen uit groep 8 aan-

melden voortgezet onderwijs 
1 april  Eierzoek wedstrijd  
2 april  Goede vrijdag, Studiedag alle 

leerlingen vrij  
5 april 2e paasdag, leerlingen vrij 
7 april Voetbal toernooi groep 3-4 
8 april Dorpsböke groep 7-8 
9 april Vergadering leerlingenraad 
13 april Nationale buitenlesdag  
14 april Voetbal toernooi groep 7-8 
15 april Gezamenlijke OR/ MR vergade-

ring 19:00 uur 

15 april MR vergadering 19:30 uur 
19 april Geplande ontruimingsoefening 
21 april  Voetbal toernooi groep 5-6 
21 april Cito Eindtoets groep 8 
22 april Cito Eindtoets groep 8 
22 april Dorpsböke groep 4-5-6 
23 april Koningsspelen 
26 april Start meivakantie t/m 7 mei 

 
Er kunnen wijzigingen ontstaan in de planning 
door veranderingen in de maatregelen m.b.t. 
covid-19. 
 
Voorstellen 
Na de voorjaarsvakantie start Loes Esselink bij 
ons op school met haar stage. Zij is een eerste 
jaars PABO student en komt op woensdag en 
donderdag stage lopen in groep 4-5-6. Deze 
stageperiode duurt tot aan de zomervakantie. 
Wij wensen Loes een hele leerzame tijd toe!  
 
Start thema Bouwen en Wonen 
Na de voorjaarsvakantie starten wij met een 
schoolbreed thema bouwen en wonen. Er zijn 
vele plannen en ideeën om dit thema school-
breed, maar ook groepsdoorbrekend vorm te 
geven in de school. Of wij hierin alle ideeën 
kunnen uitvoeren is afhankelijk van de perscon-
ferentie op 2 maart. Op dit moment moeten 

wij werken in cohorten (leerlingen in eigen 
groep), mocht dit na 2 maart nog steeds de 
hantering zijn vanuit de overheid dan zullen wij 
dit thema wel schoolbreed uitvoeren, maar in 
eigen groep.  

 
Flessenactie 
In het eerste weekend van januari hield de OR 
de jaarlijkse flessenactie. Dit jaar is er €500 
opgehaald waarmee we weer veel mooie en 
leuke activiteiten kunnen organiseren. 
We willen AH Brandenbarg in Goor bedanken 
voor de prettige samenwerking en natuurlijk 
alle mensen die hun statiegeldflessen hebben 
gedoneerd! 
 
 
 

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


Cito-toetsen groep 3 t/m 8 
Van 8 t/m 19 maart zullen we in alle groepen 
weer de toetsen van Cito afnemen. Het gaat 
hierbij om de groepen  3 t/m 8: technisch lezen 
(Avi en drieminuut-toets), rekenen en spelling 
Groep 4 t/m 8: begrijpend lezen  
Thuis kunt u hiermee rekening houden door er 
niet teveel nadruk op te leggen en uw kind de 
komende periode op tijd naar bed te laten 
gaan. De resultaten van de toetsen bespreken 
wij met u tijdens de rapportgesprekken.  
 
Rapport en rapportgesprekken 
In de week van 29 maart vinden de contact-
middagen weer plaats. Alle leerlingen krijgen 
daarvoor maandag 22 maart een briefje mee 
naar huis. Zou u deze briefjes uiterlijk woens-
dag 24 maart weer mee terug willen geven 
naar school. U ontvangt daarna via de mail de 
tijden wanneer er voor u een contactmoment 
zal zijn.  
Op vrijdag 26 maart ontvangen de leerlingen 
van groep 2 t/m 8 hun rapport. Zou u deze tij-
dens de oudergesprekken mee willen nemen? 
De rapporten dienen na 3 weken weer onder-
tekend geleverd te worden. 
 
 

Nieuwe rekenmethode 
In het schooljaar 2021/2022 starten wij met 
een nieuwe rekenmethode. De huidige metho-
de is verouderd. Op dit moment zijn er verschil-
lende methodes op de markt waarvan een aan-
tal volledig digitaal werken, anderen volledig 
uit boeken en op papier, maar ook een aantal 
die deels digitaal en deels uit boeken en op 
papier werken. Om hierin een goede keuze te 
kunnen maken zullen wij de komende periode 
4 methodes uitproberen. Dit gebeurt door 
proeflessen geven om te ervaren wat past bij 
de visie van onze school en wat past bij het 
lesgeven aan combinatiegroepen. Alle kinderen 
van groep 3 t/m 8 zullen de komende periode 
deze verschillende methodes uitproberen en 
de ervaringen van de kinderen en leerkrachten 
zullen wij meenemen in onze uiteindelijke be-
slissing.  
 
Chef Sneeuw 
Wist u dat, wanneer er (veel) sneeuw valt, de 
OR van onze school het sneeuwruimen coördi-
neert?  Zij zorgen ervoor dat de parkeerplaats, 
stoep en plein sneeuwvrij worden gemaakt. 
Eigen initiatieven om hiermee te helpen zijn 
natuurlijk van harte welkom! 
 
Buitenschoolse opvang BSO 
Enige tijd geleden hebben we aangegeven druk 
bezig te zijn met het zoeken naar een nieuwe 
partner om de buitenschoolse opvang te ver-
zorgen. Onze voorkeur is om de opvang in de 
school te kunnen laten plaatsvinden en hier-

over zijn de afgelopen periode verschillende 
gesprekken gevoerd.  
De terugkoppeling van deze gesprekken naar 
het team en de MR hebben inmiddels ook 
plaatsgevonden en wij hopen een hele mooie 
partner te hebben gevonden. Om alles defini-
tief rond te krijgen hebben we te maken met 
allerlei regelgeving vanuit de Gemeente Berkel-
land en de GGD. Hiervoor worden op dit mo-
ment aanvragen gedaan en gekeken of we alles 
zo kunnen organiseren zoals we voor ogen 
hebben.  
Wanneer wij definitief kunnen aangeven met 
welke organisatie wij de toekomst tegemoet 
gaan laten wij u dit zo snel mogelijk weten.  
De verwachting is dat de nieuwe partij zal gaan 
starten na de zomervakantie.  
 
Toneelavond 
Al jarenlang is de toneelavond een vast onder-
deel op onze jaarplanning. Vorig schooljaar 
heeft deze niet plaats kunnen vinden door co-
rona. Door de pandemie komen een aantal 
vaste activiteiten in een ander licht te staan. 
Mooie alternatieven worden bedacht en ook 
weer geëvalueerd. Samen met het team, de 
ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad 
(MR  hebben we daarom besloten de toneel-
avond vanaf heden anders te gaan organiseren 
en vormgeven.  
 
De leerlingen uit groep 7-8 presenteerden op 
de toneelavond altijd een musical. Vanaf nu zal 
deze aan het einde van het schooljaar als 
eindmusical worden opgevoerd. Wij hopen 



hierbij dit schooljaar in ieder geval alle ouders 
van groep 7-8 te kunnen uitnodigen. Of het 
mogelijk is om meer familieleden en/of beken-
den van deze leerlingen uit te nodigen is afhan-
kelijk van de maatregelen die dan gelden.  
 
Voor de groepen 1 t/m 8 zullen wij het optre-
den op een andere manier vormgeven. Er zijn 
voornemens te gaan werken met workshops of 
lessen dans, drama en zang/muziek i.s.m. bij-
voorbeeld de toneelvereniging of andere pro-
fessionals. Dit zal gaan leiden tot kleine eind-
presentaties/voorstellingen die de leerlingen 
aan elkaar gaan presenteren.  Of hier dit 
schooljaar nog ruimte voor is, is afhankelijke 
van de maatregelen. Ook  hopen we dat er dan 
toch mogelijkheden zijn om publiek hiervoor 
uit te nodigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek en  
Veiligheidsonderzoeken 
Dit schooljaar zullen op alle scholen van OP-
ONOA ouderonderzoeken worden uitgevoerd. 
Deze onderzoeken worden gedaan om te ach-
terhalen hoe de ouders tegen de school aankij-

ken, wat de school al goed doet en waarin de 
school zich nog kan verbeteren. De onder-
zoeken passen binnen het kwaliteitsbeleid van 
de school. Aangezien OPONOA het belangrijk 
vindt dat deze onderzoeken goed en objectief 
worden uitgevoerd, is ervoor gekozen de on-
derzoeken weer uit te laten voeren door de 
Onderzoek & Innovatie Groep. Dit onderzoeks-
bureau heeft al jaren ervaring met verschillen-
de onderzoeken in het primair onderwijs. 

De school waardeert de inbreng van ouders 
zeer en we zouden het dan ook op prijs stellen 
als u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Hoe 
meer ouders de vragenlijst zullen invullen, des 
te betrouwbaar en representatief zullen de 
onderzoeksresultaten zijn! En door de vragen-
lijst in te vullen, helpt u de school na te gaan 
wat haar sterke punten en de ontwikkelpunten 
zijn. Dit onderzoek zal op vrijdag 26 maart digi-
taal worden uitgezet. U zult op die dag per e-
mail een uitnodiging ontvangen om deel te 
nemen aan het onderzoek. Let op: mogelijk 
komt de uitnodiging in de spambox. Het onder-
zoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal 
alleen worden gebruikt om u een uitnodiging 
en eventueel een herinnering te sturen. Na 
afloop van het onderzoek zal de school u in-
formeren over de resultaten van het onder-
zoek. 

De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 
zullen in de periode 29 maart tot en met 16 
april een vragenlijst invullen over veiligheid. 
Het betreft de jaarlijks terugkerende vragenlijst 

over veiligheid/pesten. Ook de ingevulde vra-
genlijsten van de leerlingen zijn geheel ano-
niem. 

In verband met de AVG zal er met het onder-
zoeksbureau een verwerkersovereenkomst 
worden afgesloten. 

Indien u bezwaar heeft dat uw kind deelneemt 
aan het veiligheidsonderzoek, kunt u dit de 
school kenbaar maken. Uw kind zal de vragen-
lijst dan niet invullen. Ook indien u uw e-
mailadres niet beschikbaar wilt stellen voor het 
ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken op 
school. Andersom geldt ook: indien u nog geen 
e-mailadres hebt doorgegeven aan de school, 
kunt u dit alsnog doen! 

Hopelijk ziet u, net als wij, het belang in van 
deze onderzoeken! Samen maken we de 
school! 

Voetbaltoernooien en Koningsspelen  
In de kalender staan bij de maand april de data 
van de voetbaltoernooien en de Koningsspelen. 
We moeten bij de voetbalspelen nog een slag 
om de arm houden of deze toernooien kunnen 
plaatsvinden gezien de huidige corona maatre-
gelen. Leerlingen zullen tijdens dit toernooi 
wedstrijden spelen tegen andere scholen, maar 
de maatregelen geven op dit moment nog aan 
dat alle leerlingen in eigen groepen (bubbel) 
moeten blijven. Ook de sportverenigingen spe-
len op dit moment nog geen wedstrijden.  
 



De Koningsspelen zullen wel doorgaan, maar 
ook in een ander jasje. De leerlingen van groep 
5 t/m 8 gaan dit jaar niet zoals voorgaande ja-
ren naar Borculo voor een groot georganiseer-
de sportdag, maar zullen net als de leerlingen 
van groep 1 t/m 4 dit jaar rondom school een 
sportieve dag hebben. 
 
Mysterie sportjacht Berkelland 
In de voorjaarsvakantie organiseert de Sport 
Federatie Berkelland een mysterie sportjacht. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag zal er op 
verschillende plekken in Berkelland een speur-
tocht worden uitgezet. Zie voor meer informa-
tie de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmavond 
Vrijdag 26 februari wordt er een filmavond ge-
organiseerd in het Dorpshoes. Een uitnodiging 
hiervoor kunt u vinden in de bijlagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe leerlingen  
In februari zijn Jordy, Ralph en Ella gestart in 
groep 1. Welkom op onze school! 
 

 
 
 
 
 
 
 


