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KALENDER MAART 
3 maart Inloopspreekuur jeugdverpleeg-

kundige in Borculo 
7 maart Briefjes voor rapportgesprekken 

mee naar huis 
7 maart Technieklokaal groep 7-8 
9 maart  Dorpsböke groep 1-2 en 4-5 
10 maart Groep 7-8 bezoek Synagoge 
11 maart Rapporten mee naar huis 
14 maart Week van de rapportgesprekken 
16 maart Groep 7-8 bezoekt Westerbork 
16 maart Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
22 maart Vergadering leerlingenraad 
23 maart Dorpsböke groep 1-2 en 4-5 
24 maart Koffieavond met MR leden  
30 maart Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
30 maart Semsom rekendag groep 1 t/m 4 

 

KALENDER APRIL 
5 april Nationale Buitenlesdag 
6 april Voetbal toernooi groep 3-4 
13 april Voetbal toernooi groep 7-8 
14 april Eieren zoeken gr 1 t/m 8 
15 april Studiedag alle leerlingen vrij 

(goede vrijdag) 
18 april 2e paasdag 
20 april Cito Eindtoets groep 8 
21 april Cito Eindtoets groep 8 

 
 
22 april Koningsspelen 
25 april Start meivakantie t/m 6 mei  

 
Coronagolf 
Na de kerstvakantie werden wij op school ook 
getroffen door een heuse coronagolf. Er waren 
veel leerlingen en een aantal leerkrachten 
besmet met het Coronavirus. Snel moest er 
worden overgeschakeld naar het 
thuisonderwijs en wat is dit weer goed 
opgepakt door iedereen! We willen alle 
leerlingen en hun ouders/verzorgers heel erg 
bedanken voor hun flexibiliteit en inzet tijdens 
deze dagen/weken. 
 
Nieuwe maatregelen m.b.t. covid-19 
Eind februari gaan vrijwel alle maatregelen van 
tafel en mogen wij weer ouders en externen in 
school ontvangen. De rapportgesprekken na de 
voorjaarsvakantie zullen dus op school 
plaatsvinden en dit betekent ook dat u weer 
aanwezig mag zijn wanneer uw kind uit groep 1 
of 2 jarig is. 
 
Mini-lesjes & Adviesgesprekken groep 8 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 
en 8 het Staring College in Borculo en Lochem 

bezocht voor mini-lesjes. Dit ter oriëntatie voor 
hun keuze voor het voortgezet onderwijs (VO). 
 
Deze week vinden de adviesgesprekken betreft 
het niveau voor het VO voor groep 8 plaats. 
Deze leerlingen dienen zich voor 1 april bij hun 
vervolgschool te hebben aangemeld. Wij 
wensen hen veel succes bij hun keuze! 
 
Evaluatie thema Kunst 
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan 
het thema Kunst. Het was een prachtig thema 
waarbij leerlingen kennis hebben gemaakt met 
verschillende schilders en kunststromingen. 
Ook hebben ze zelf hun creativiteit laten zien. 
Tijdens middagen werd er aan dit thema 
gewerkt en hierin kwamen o.a. de zaakvakken, 
taal, rekenen maar ook studievaardigheden en 
begrijpend lezen en natuurlijk het tekenen en 
schilderen aan bod.  
 
In groep 1 t/m 4 is gewerkt over de schilders: 
Mondriaan, Kandinsky, Andy Warhol en Keith 
Haring. Er werd geleerd en gewerkt over de 
kleuren(theorie) en vormen, abstracte kunst en 
street art. Kunstwerken werden bekeken en 
besproken en in een echte atelier met 
schildersezels konden de leerlingen zelf aan de 
slag met palet, verf en penseel. Groep 4 sloot 
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het thema af met een zelfgemaakt Kahoot-quiz 
voor de hele groep. 
 
In groep 5 t/m 8 zijn de schilders: Miró, van 
Gogh, Matisse en Picasso aan bod gekomen. Er 
werden Masterclasses gegeven over het leven 
en de werken van deze schilders. Hierbij 
moesten de leerlingen aantekeningen maken, 
zodat ze deze informatie later konden 
verwerken in een bordspel over deze 
kunstenaars. 
In groepjes werd een kunstreis naar Spanje 
georganiseerd. Hierbij moesten de reis, 
accommodatie het en dagprogramma worden 
ingevuld en berekend. 
Ook werden een aantal kunstwerken in levende 
lijve uitgebeeld. 
 
Online museum 
Alle kunstwerken zijn gemaakt en de kinderen 
hebben uit deze kunstwerken zelf hun eigen 
favoriet gekozen. Deze sturen wij op naar De 
Kunstweken. Zij zullen voor iedere leerling een 
eigen museumfolder maken en deze terug naar 
school sturen. Met deze museum folder kunt u 
online het eigen museum van uw kind 
bezoeken en hun werk op een leuk aandenken 
laten afdrukken. Zodra de folders binnen zijn 
zullen wij deze aan uw kind(eren) meegeven. 
 
Start thema Dieren 
Na de voorjaarsvakantie starten we met een 
nieuw schoolbreed thema : Dieren 
 

In groep 1 t/m 4 gaan we werken over 
huisdieren. We leren over hun kenmerken en 
natuurlijk over hun verzorging. We gaan in de 
klas werken in een dierenwinkel en een 
dierenartspraktijk. Ook zullen we een aantal 
huisdieren op bezoek krijgen in onze klas en 
gaan we een echte dierenwinkel bezoeken. 
 
In groep 5 t/m 8 gaan we de werelddelen 
koppelen aan dieren. We kijken hierbij naar het 
klimaat en de leefomgeving. We behandelen de 
levenscyclus en de indeling van het dierenrijk. 
Heeft u thuis of kent u iemand die een 
bijzonder dier als huisdier heeft? U kunt hierbij 
denken aan een slang, leguaan, wandelende 
tak, etc. Dan horen wij dit graag. 
 
Gevraagd 
Vanuit de opleiding die Eline en Tess volgen 
hebben zij ook stageopdrachten en een van 
deze opdrachten zullen zij tijdens dit thema 
uitvoeren. Hiervoor vragen zij het volgende: 

Voor het nieuwe thema van thematisch werken 
zoeken wij speelgoeddieren, dit mogen alle 
soorten dieren zijn. Dit speelgoed gebruiken wij 
voor de aankleding van de thema tafel, en in 
verschillende lokalen. Houdt er rekening mee 
dat dit speelgoed tijdens dit thema op school 
blijft (circa 6 weken).  
Dit speelgoed mag maandag 7 of dinsdag 8 
maart mee worden gebracht naar school. 

Graag dit speelgoed voorzien van naam. 

Groetjes juf Eline en juf Tess 

Dorpsböke 
Na de voorjaarsvakantie zullen we bezoeken 
aan de Dorspböke weer met vaste regelmaat 
gaan plaatsvinden. In het datumoverzicht in 
deze nieuwsbrief ziet u wanneer welke groep 
aan de beurt is. Boeken die te laat worden 
ingeleverd, zullen zoals gewoonlijk niet beboet 
worden. 
 
Rapport en rapportgesprekken 
In week 11 (14 t/m 18 maart) zullen de 
rapportgesprekken plaatsvinden. Maandag 7 
maart krijgen alle leerlingen het opgavebriefje 
voor de rapportgesprekken mee naar huis. 
Hierop kunt u uw voorkeur voor een dag 
aangeven. We ontvangen deze opgave graag 
uiterlijk woensdag 9 maart retour. 
Vrijdag 11 maart zal de dag- en tijdsindeling via 
de mail naar u worden verstuurd. 
Het is wenselijk dat de leerlingen van groep 4 
t/m 8 bij de gesprekken aanwezig zijn. 
 
Vrijdag 11 maart krijgt uw zoon/dochter het 
portfolio mee naar huis. Hierin zit het rapport 
en de leerlijnen (groep 1-2) of de uitslagen van 
de Cito-toetsen (groep 3 t/m 8). We willen u 
vragen het portfolio tijdens de 
rapportgesprekken mee te nemen. 
 
Begrijpend lezen 
Donderdag 17 februari hebben alle teamleden 
de laatste scholing gevolgd die hoort bij onze 
schoolontwikkeling begrijpend lezen. Tijdens 
deze dag is er een borgdocument opgesteld 
zodat we ook voor de toekomst de kwaliteit van 



het begrijpend lezen en de wijze waarop 
begrijpend lezen wordt aangeboden kunnen 
waarborgen.  
 
Jeugdverpleegkundige  
Donderdag 3 maart is er gelegenheid voor 
ouders om gebruik te maken van een 
inloopspreekuur bij de jeugdverpleegkundige. 
Zie hiervoor de uitnodiging in de bijlage.  
 
Informatie BSO ’T Speelplein  
Nieuw dit jaar bij de BSO is een strippenkaart 
van 10 of 15 strippen. Wat houdt dit in? U kunt 
een aantal keer gebruik maken van de BSO, om 
bijvoorbeeld te kijken of uw zoon of dochter 
het leuk vindt, of omdat u maar een aantal 
keren opvang nodig hebt. De afname is per uur, 
tijdens de schoolweken met een minimale 
afname van 2 uur (14:00 uur tot 16:00 uur). 
Tijdens vakantieweken en/of studiedagen van 
school geldt een minimale afname van 4 uur  
 
 
(08:30 uur tot 12:30 uur of 13:00 uur tot 17:00 
uur). Iedere strip staat voor 1 uur. Het uurtarief 
van een strip is € 7,50. De kosten van de 
strippenkaart komen in aanmerking voor de 
kinderopvangtoeslag.  
 
Het is ook mogelijk om flexibel opvang bij ons 
af te nemen. U meldt uw kind aan voor het 
flexibele contract. Er zullen maandelijks geen 
vaste kosten in rekening gebracht worden, 
alleen voor de aangemelde/afgenomen 

dagdelen worden de kosten in rekening 
gebracht.  
 
Op dit moment zijn wij bezig met de planning 
voor de zomervakantie. Wanneer u gebruik wilt 
maken van de opvang in de zomervakantie dan 
horen wij dit graag voor 1 mei 2022. Wij bieden 
in de zomervakantie alleen opvang bij minimaal 
3 aanmeldingen voor de desbetreffende dag. U 
kunt uw zoon of dochter ook aanmelden 
wanneer u op dit moment nog geen gebruik 
maakt van de BSO.  
 
Mocht u meer informatie willen, gebruik willen 
maken van de strippenkaart of uw zoon of 
dochter willen aanmelden voor de 
zomervakantie, dan kunt u contact opnemen 
met Esli Brouwer via 
t.speelplein@gmail.com.  
 
Dansworkshop en optreden 
Woensdag 25 mei krijgen alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 een dansworkshop. Dit is onder 
begeleiding van een dansdocent vanuit 
Culturije.  
 
Aan het einde van de dag zullen alle leerlingen 
in een optreden laten zien wat zij deze dag 
hebben geleerd. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda woensdag 25 mei 13:45 uur! 
Afhankelijk van het weer zal de exacte locatie 
worden bepaald, hierover houden wij u op de 
hoogte.  
 
 

Grote Semsom rekendag 
Woensdag 30 maart gaan de leerlingen van 
groep 1-2-3 en 4 deelnemen aan de grote 
Semsom rekendag. Deze dag staat volledige in 
het teken van bewegend en spelend leren en 
sluit aan bij de rekenmethode die we gebruiken 
in groep 1-2-3. Voor groep 4 is deze methode in 
ontwikkeling.  
 
Het thema van deze dag is verstoppertje. 
Semsom speelt verstoppertje met zijn 
vrienden. Door rekenopdrachten in het circuit 
goed op te lossen vinden de leerlingen alle 
vrienden.  
 
Om deze dag feestelijk aan te kleden krijgen we 
hiervoor mooie middelen en materialen 
aangeboden die wij op deze dag kunnen 
gebruiken, zoals stoepkrijt, stickers, 
ansichtkaarten en een Semsom vlaggenlijn.  
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Project Westerbork 
Alle leerlingen uit groep 7 en 8 nemen dit jaar 
deel aan project Westerbork. Dit houdt in dat 
zij een bezoek gaan brengen aan de synagoge in 
Lochem en een bezoek gaan brengen aan kamp 
Westerbork. Ouders uit deze groep worden 
middels een aparte mail hierover verder 
geïnformeerd.  
 
Vanuit de MR 
Terugkoppeling vergadering met CvB 
Tijdens de vergadering van 21 februari hebben 
we het College van Bestuur op bezoek gehad. 
Het College van Bestuur (CvB) wordt gevormd 
door Henri Soepenberg. Met hem en Co van 
Schaik hebben we het o.a. gehad over het on-
derhoud van de school, subsidie voor een ven-
tilatiesysteem, de fusie plannen met SO-
POW en het voortbestaan van kleine scholen. 
Voor het onderhoud en het ventilatiesysteem 
zijn inmiddels acties uitgezet. Vanwege subsi-
dieaanvraag en levertijd van het ventilatiesys-
teem, zal dit nog enige tijd op zich laten wach-
ten. Een aantal onderhoudszaken zullen wel op 
korte termijn aangepakt worden. 
  
Borrelavond 
In November 2021 heeft de Borrelavond helaas 
niet plaats kunnen vinden i.v.m. de Corona-
maatregelen. Maar op donderdag 24 maart 
gaan we het opnieuw organiseren! We starten om 
19.30 uur. 
De eerste helft van de avond zullen we informatief 
invullen. De tweede helft willen wij als oudergele-
ding met jullie in gesprek gaan over onze school en 
ons onderwijs. 

De uitnodiging met het programma volgt nog, we 
hopen jullie dan te zien! 

 
Afscheid 
Vorige week hebben we afscheid genomen van 
Sofie Muntinga en Nora en Joris Sleegers. We 
wensen hen veel plezier op hun nieuwe school 
in Rietmolen. 
 
Welkom 
In maart start Ferre Reurink bij ons op school in 
groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op de 
G.A. van der Lugtschool! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de Jeugdcommissie  

 
 
 
 


