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KALENDER MEI 
14 mei  Hoofdluis controle 
17 mei  Dorpsböke groep 6-7-8 
21 mei 2e pinksterdag  
24 mei Dorpsböke groep 1-2-3 
24 mei Praktisch verkeersexamen  
                          groep 7-8 
29 mei Kleding inzameling tot 9:00 uur 
31 mei Vergadering leerlingenraad 
31 mei Dorpsböke groep 4-5 

 

KALENDER JUNI 
7 juni Studiedag alle leerlingen vrij 
7 juni Dorpsböke groep 6-7-8 
13 juni t/m 15 juni Schoolkamp groep 6-

7-8  
14 juni Dorpsböke groep 1-2-3 
18 juni AMV afsluiting groep 3-4-5 
21 juni Schoonmaakavond 
21 juni Dorpsböke groep 4-5 
28 juni Dorpsböke groep 6-7-8 
 

 
 
Schoonmaak 

Annemiek Wentink was bij ons op school aan-
wezig voor alle schoonmaakwerkzaamheden, 
maar door een interne verschuiving bij Carea 
heeft hierin een wisseling plaats gevonden voor 
de G.A. van der Lugtschool. Vanaf 9 april is Jet 
Bruil getart bij ons op school en is Annemiek nu 
werkzaam op een andere school binnen de 
stichting Oponoa. 
Wij wensen Jet veel plezier op de G.A. van der 
Lugtschool. 
 
Koningsspelen  
Vrijdag 20 april zijn alle kinderen sportief bezig 
geweest tijdens de Koningsspelen. Het was een 
warme, leuke en geslaagde dag! Wij willen alle 
ouders die hebben geholpen hiervoor bedan-
ken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cito Eindtoets  

De leerlingen in groep 8 hebben 17- 18 en 19 
april de Cito eindtoets gemaakt. De uitslag 
wordt verwacht in de week van 15 mei. 

 
Staking 
Onlangs heeft u een e-mail ontvangen met 
daarin een brief over de landelijke estafette-
staking. Voor de provincie Gelderland vindt 
deze staking plaats op woensdag 30 mei.  
Stichting Oponoa geeft gehoor aan deze sta-
king, dit houdt in dat ook wij deze dag gaan 
staken. 
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Opening schoolplein  
Onder grote belangstelling is woensdag 25 april 
het nieuwe schoolplein officieel geopend door 
wethouders Joke Pot en Patricia Hoytink. Het 
was een geslaagde middag met veel enthousi-
asme van kinderen, ouders, opa’s en oma’s, 
buren, Gemeente, Oponoa, fondsen, Sportfe-
deratie, leerkrachten, Kernen met Pit, Vosse-
beld uit Oldenzaal en overige belangstellenden! 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor alle hulp en inzet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleding inzameling 
Dit schooljaar doen wij mee met een twee jaar-
lijkse scholenactie kledinginzameling.  
De tweede inzameling van dit schooljaar is 
dinsdag 29 mei. 
Heeft u nog ‘oude’ kleding thuis en wilt u een 
bijdrage doen aan deze inzameling dan kunt u 
de zakken met kleding vanaf woensdag 23 mei  
t/m dinsdagochtend 29 mei inleveren op 
school. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


