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KALENDER MEI
11 mei
Studiemiddag, alle leerlingen
vanaf 12 uur vrij
13 en 14 mei Hemelvaartsdag + vrijdag
leerlingen vrij
21 mei
Vergadering leerlingenraad
24 mei
2e pinksterdag leerlingen vrij
26 mei
MR vergadering 19:30 uur
KALENDER JUNI
8 juni
t/m 11 juni Schoolkamp groep 78
16 juni
Groep 8 kennismaken Zone College 14:00 – 15:30 uur
21 mei
Vergadering leerlingenraad
27 mei
Praktisch verkeersexamen groep
7-8
30 juni
Schoolreis groep 1 t/m 6
Koningsspelen
Vrijdag 22 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

E-mail
In deze tijden waarin de positieve besmettingen nog steeds flink rond gaan, willen wij u
vragen om dagelijks uw e-mail te controleren.
Wanneer wij op school hierover ouders willen
informeren zal dit via de e-mail gebeuren.
Onze ervaring leert dat wanneer de e-mail niet
bekeken wordt, ouders soms niet op de hoogte
zijn van de ontwikkelingen en dat kan erg vervelend zijn.
Appen/ bellen
Tijdens de thuiswerkperiode hebben veel ouders het mobiele telefoonnummer ontvangen
van de leerkracht. Nu de school weer geopend
is en alle leerkrachten weer via de schooltelefoon bereikbaar zijn willen wij u vragen om
geen gebruik meer te maken van de mobiele
nummers. Wanneer u de leerkrachten wilt bereiken kan dit via de schooltelefoon of de email.
HVO/ GVO
Jaarlijks inventariseren wij waar uw wensen zijn
m.b.t. HVO/GVO. Ook dit schooljaar zullen alle
leerlingen na de meivakantie hiervoor een brief
ontvangen. Ook ontvangen alle ‘oudsten’ daarbij een folder waarin u meer informatie kunt

vinden over wat vormingsonderwijs precies
inhoudt en welke keuzes u hierin hebt.
Vanuit de MR
Als oudergeleding MR organiseerden wij 2jaarlijkse koffiemomenten. Door de Coronasituatie heeft dit niet kunnen plaatsvinden en
waren wij wellicht minder zichtbaar. Wij zijn
natuurlijk ten allen tijde bereikbaar via de mail
of door ons aan te spreken op het schoolplein.
Als oudergeleding geven wij advies aan school
over beleidszaken zoals vaststelling onderwijstijd, schoolgids, wijze waarop invulling wordt
gegeven aan tussenschoolse opvang, vaststellen of wijzigen van een schoolreglement en
andere beleidsmatige zaken. Mochten jullie
hierover met ons in gesprek willen laat het ons
dan vooral weten.
Groet, Judie, Judith en Ellen
mr@vdlugtschool.nl
Stagiaire
Vanaf dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 4 juni
komt er een stagiaire vanuit het Staring College
voor een snuffelstage. Deze stageperiode duurt
8 dagen (met uitzondering van maandag 31
mei) en zal zijn in groep 7-8.

brengen. Hierdoor hebben de leerlingen die nu
in groep 8 zitten in de afgelopen twee jaar geen
gelegenheid gekregen om een bezoek te brengen. Wanneer het park weer geopend is, is het
misschien een leuke activiteit om als gezin een
bezoek te brengen.
Praktisch verkeersexamen
Donderdag 27 mei is het praktisch verkeersexamen voor groep 7-8. Alle leerlingen moeten
deze dag een fiets meenemen naar school. Alle
inhoudelijke informatie over het examen wordt
na de meivakantie verstuurd via de mail.

Westerbork
Dit schooljaar is het wederom helaas niet mogelijk om met de leerlingen uit groep 7 en 8
een bezoek te brengen aan Westerbork. Iedere
2 jaar brengen wij hier een bezoek aan in samenwerking met alle Borculose basisscholen,
door de huidige maatregelen waarbij wij moeten werken in cohorten en het park dat op dit
moment nog gesloten is hopen wij volgend
schooljaar wel weer een bezoek te kunnen

SFB alternatieve Koningsspelen/ Sportdag
Aangezien het helaas niet mogelijk is een gezamenlijke sportdag te organiseren tijdens de Koningsspelen i.v.m. de maatregelen, gaat Sportfederatie Berkelland een alternatief willen aanbieden.
Deze alternatieve sportdag zal worden aangeboden
aan het einde van het schooljaar. De sportdag zal
dan alleen voor de leerlingen van de G.A. van der
Lugtschool worden georganiseerd. SFB zal conform
alle maatregelen die op dat moment gelden de
sportdag organiseren.
Er is overleg met SFB om samen te bekijken wat een
geschikte datum is. Wanneer wij hierover meer
weten zullen wij dit in de nieuwsbrief vermelden.

Wijziging vervanging
Op dinsdag 11 mei en dinsdag 15 juni zal Ismay
Bokkers vervangen in groep 4-5-6 i.v.m. studie
van Anouk. Tot op heden was Rhodé aanwezig
ter vervanging, maar zij is deze dagen ingezet
op een andere school vandaar deze wijziging.

Weerbaarheidstraining voor kinderen uit
groep 6-7-8
Na de meivakantie gaat er een 6-weekse weerbaarheidstraining van start in Gelselaar.
Lotte Sieverink verzorgt deze training voor kinderen die wat meer zelfvertrouwen kunnen
gebruiken en daarmee beter voor zichzelf durven opkomen en zich durven uiten. Het is een
positieve training die uitgaat van wat er al in de
kinderen aanwezig is. Het zelfvertrouwen
wordt van binnenuit gevoed. Daarnaast leren
de kinderen hoe zij goed voor zichzelf kunnen
zorgen, zodat ze lekker(der) in hun vel zitten.
Wat van binnen wordt versterkt, zal zich ook
aan de buitenkant laten zien.
De training wordt gegeven na schooltijd op de
G.A. van der Lugtschool. Data: dinsdag of donderdag o.b.v. de aanmeldingen dinsdag 11 mei,
18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni of: donderdag 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni
en 24 juni Tijd: 14.15 – 15.15 uur
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
lotte@lottesieverink.nl of te bellen/appen met
Lotte op 06-29448235. Graag bij contact de
voorkeursdag doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 7
mei.
Zie hiervoor ook de flyer in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Zorggesprekken in school
Zoals u weet worden vrijwel alle gesprekken
tussen ouders en leerkrachten digitaal georganiseerd. In de praktijk blijkt dat dit niet voor
ieder gesprek wenselijk is. We ondervinden dit
vooral tijdens zorggesprekken.
Het kan daarom voorkomen dat ouders door
de intern begeleider of leerkracht worden uitgenodigd om het gesprek fysiek op school te
laten plaatsvinden. Dit is natuurlijk altijd in
overleg en conform de huidige maatregelen.
Voetbaltoernooi
Beste heer/mevrouw.
Jongens en meisjes
Helaas moeten we jullie mededelen dat het schoolvoetbal voor de jongens en meisjes van groep 5/6
en groep 7/8 niet doorgaat.
De besmettingen zijn nog zo hoog, de scholen zitten
nog met zoveel maatregelen, dat we ons genoodzaakt zien om het toernooi definitief aftelasten. Wij
zien dan voor de zomervakantie geen data ’s meer
om het schoolvoetbal te organiseren.
We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we
elkaar volgend jaar weer mogen zien.
Namens VV Reunie
Het voetbaltoernooi voor groep 3-4 wordt jaarlijks
georganiseerd door v.v. DEO. Er wordt door hen
nog gekeken over er een mogelijkheid is om toch
later dit schooljaar nog een toernooi te organiseren. Wanneer hier meer bericht over is, laten we u
dit weten via de nieuwsbief.

Tot slot wensen wij iedereen

