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KALENDER MEI 
6 mei  Hoofdluiscontrole 
7 mei  Groep 6 meten en wegen GGD 
9 mei  Praktisch verkeersexamen gr. 7-8 
9 mei  Dorpsböke groep 4-5-6 
9 mei  MR vergadering 
16 mei  Dorpsböke groep 7-8 
22 mei  Start Jantje beton actie t/m5 juni 
23 mei  Dorpsböke groep 1-2-3 
24 mei  Kledinginzameling  
30 + 31 mei Hemelvaart donderdag 
  en vrijdag alle leerlingen vrij 

 

KALENDER JUNI 
6 juni Dorpsböke groep 4-5-6 
6 juni  Studiemiddag leerlingen vrij 

vanaf 12:00 uur 
10 juni 2e pinksterdag 
13 juni Vergadering leerlingenraad 
13 juni Groep 7-8 kamp Westerbork 
13 juni Dorpsböke groep 7-8 
18 juni Groep 7-8 op kamp t/m 21 juni 
20 juni Dorpsböke groep 1-2-3 
26 juni Schoolreis groep 1-2-3 
26 juni Schoolreis groep 4-5-6 
27 juni MR vergadering 
27 juni Dorpsböke groep 4-5-6 

Koningsspelen  
Vrijdag 12 april zijn alle kinderen sportief bezig 
geweest tijdens de Koningsspelen. Het was een 
leuke en geslaagde dag! Wij willen alle ouders 
die hebben geholpen hiervoor bedanken. 

 
 
Visie 
Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van onze nieuwe visie. Deze is 
besproken en goedgekeurd door de MR leden.  
Wij zijn als team erg enthousiast over de visie 
en willen deze graag aan u presenteren. Dit 
zullen wij doen tijdens een informatieavond dat 
zal plaatsvinden na de meivakantie.  
U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging.  
 
 
 
 

Cito 
In april heeft de Cito eindtoets plaatsgevonden 
in groep 8, maar daarnaast volgen we alle leer-
lingen door twee maal per schooljaar de Cito 
toetsen af te nemen. Vanaf 13 mei zullen deze 
toetsen weer gaan starten en ongeveer twee 
weken duren. 
 
Ook bij kleuters worden de toetsen afgeno-
men, maar vanaf het schooljaar 2019-2020 
zullen de Cito toetsen bij kleuters niet meer 
worden afgenomen. Dit besluit is genomen 
vanuit het kabinet. De minsterraad heeft 
daarmee ingestemd op voorstel van minister 
Slob. Volgens het kabinet past het niet bij de 
ontwikkeling van kleuters om met schoolse 
toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters 
ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. 
Een toets met een opgaveboekje, pen en pa-
pier in de schoolbanken doet daar geen recht 
aan.  
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Dorpsböke  
Op donderdag 13 juni staat er voor groep 7-8 
een bezoek gepland bij de Dorpsböke. Doordat 
groep 7-8 deze dag een bezoek gaat brengen 
aan kamp Westerbork zal deze datum worden 
verschoven. De nieuwe datum is waarschijnlijk 
vrijdag 14 juni, maar dit is nog niet definitief. In 
onze volgende nieuwsbrief laten wij u de defi-
nitieve datum horen.  
 
Stagiaires 
Na de meivakantie gaat Lotte starten met haar 
stage in groep 1-2-3 zij zal tot volgend jaar april 
bij ons op school werkzaam zijn. Wij wensen 
haar een leerzame stageperiode toe! 
 
In de nieuwsbrief van april stond dat juf Jelke 
afscheid zou gaan nemen van onze school, 
maar zij zal haar stage na de meivakantie met 
een aantal weken gaan verlengen in groep 
 4-5-6.  
 
Jantje Beton 
G.A. van der Lugtschool komt in actie voor spe-
len! Onze leerlingen verkopen lootjes van De 
kleine Jantje Beton loterij van 22 mei t/m 5 
juni. 
50% van de opbrengst mag de school besteden 
aan speelmateriaal voor school.  

Vanuit de Jeugdcommissie 
Hallo Allemaal, 
Zaterdag 4 Mei gaan we net als voorgaande 
jaren weer knutselen voor Moederdag. 
Iedereen uit Gelselaar van 4  tot en met 12 jaar 
is dan welkom bij het Dorpshoes. 
Van 10 tot half 12 gaan we aan de slag en tus-
sendoor hebben we nog een korte pauze met 
wat ranja. 
 
Wil je meedoen geef je dan voor woensdag 1 
Mei op door een mailtje te sturen naar jovos-
je@hotmail.com. 
We vragen hiervoor een bijdrage van 1 euro 
per kind. 
 
Groetjes, 
De jeugdcommissie 
 
Kleding inzameling  
De tweede inzameling van dit schooljaar is vrij-
dag 24 mei. Heeft u nog ‘oude’ kleding thuis en 
wilt u een bijdrage doen aan deze inzameling 
dan kunt u de zakken met kleding vanaf maan-
dag 20 mei t/m vrijdagochtend 24 mei inleve-
ren op school. 

Tot slot wensen wij u: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


