
 
 
G.A. van der Lugtschool,  
Van Bevervoordestraat 4, 
7275 AG Gelselaar 
0545-481383 
www.vdlugtschool.nl 
info@vdlugtschool.nl 
 

KALENDER NOVEMBER 
1 november Dorpsböke groep 1-2-3 
8 november Studiedag alle leerlingen vrij 
9 november Dorpsböke groep 4-5-6 
15 november Dorpsböke groep 7-8 
21 november Kennismaken Zone College Bor-

culo groep 8 
22 november Dorpsböke groep 1-2-3 
23 november Koffieochtend 8:30 uur 
28 november  Kennismaken Zone College Bor-

culo groep 8 
29 november Dorpsböke groep 4-5-6 
 

 

KALENDER DECEMBER 
5 december Sinterklaasfeest op school 
6 december Dorpsböke groep 7-8 
7 december Kerst knutselochtend 
13 december Dorpsböke groep 1-2-3 
20 december Kerstdiner  
20 december  Dorpsböke groep 4-5-6 
21 december 12:00 uur vakantie 
 

 
 
 

Beleef het Assink 
In de komende maanden gaan de leerlingen 
van groep 8 – samen met je ouders/verzorgers 
– een middelbare school kiezen. Dat is een be-
langrijke beslissing, want je verblijft er vier tot 
zes jaar. Ook wordt op de middelbare school de 
basis gelegd voor je latere loopbaan of studie-
tijd. 
Wat heeft een school te bieden? Wat voor vak-
ken krijg je? Wat is er nog meer te doen? Zo-
maar wat vragen waar je misschien al over na-
denkt. Ook je ouders zullen van alles willen 
weten over de school. Daarom organiseert het 
Assink op 15 november 2018 (locatie Bouw-
meester, Rekkensweg en Julianastraat) en 22 
november 2018 (locatie Van Brakelstraat) Be-
leef Het Assink. Tijdens deze avond krijgen jij 
en jouw ouders/verzorgers door allerlei activi-
teiten al een goede indruk van de vier onder-
bouwlocaties van Het Assink. 
Voor meer informatie zie: 
https://www.hetassink.nl/beleef-het-assink 
 
 
 
 

Contactmiddagen:  
In de week van 26 november vinden de 1e con-
tactmiddagen plaats. Tijdens de contactmiddag 
worden de resultaten/vorderingen van uw kind 
besproken. In week 46 krijgt uw kind een brief-
je mee waarmee u zich kunt opgeven. In week 
47 ontvangt u via de e-mail, het tijdstip voor 
het gesprek.  
We zouden het fijn vinden dat voor alle kin-
deren iemand op gesprek komt. 
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Kijkdagen  
In de periode voor de kerstvakantie willen wij 
ouders van groep 1 de kans geven een kijkje te 
komen nemen in onze klas. U mag een dag of 
dagdeel met ons meedraaien. Per gezin kan 
één ouder zich inschrijven. Naast de klassen-
deur van groep 1-2-3 hebben wij een schema 
opgehangen waar zich per dag / dagdeel één 
kijkouder kan inschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingenraad  
In het kader van actief burgerschap, hebben wij 
ook dit schooljaar weer verkiezingen gehouden 
voor een leerlingenraad. Via een echte stem-
ming is vanaf groep 4 uit elke groep één afge-
vaardigde gekozen.  
Graag stellen wij de leerlingenraad aan u voor: 
Groep 4: Nout Riethorst 
Groep 5: Krista Koetsier 
Groep 6: Kjell Riethorst 
Groep 7: Manou Riethorst 
Groep 8: Sem van Rooijen 
 
Donderdag 1 november vindt de eerste verga-
dering van de leerlingenraad plaats. De leden 
maken hiervan notulen die terug te vinden zijn 
op onze website.  
 
 

Ontruimingsoefening 
Donderdag 18 oktober heeft er een geplande 
ontruimingsoefening plaats gevonden. Het doel 
hierbij was dat alle kinderen weten wat te doen 
als het brandalarm echt af gaat. Waar moeten 
de groepen verzamelen en via welke route 
kunnen de kinderen naar buiten. 
 
De oefening was voor het eerst op het ‘nieuwe’ 
plein. Voor veel leerlingen betekende dit een 
nieuwe plek waar zij moeten verzamelen. Dit 
ging erg goed en wij zijn trots dat alle kinderen 
zo goed mee hebben gedaan met deze oefe-
ning.  
In het voorjaar 2019 komt er ook nog een keer 
een ongeplande ontruimingsoefening aan bod 
om te zien of kinderen en leerkrachten ook 
zonder voorbereiding weten wat ze moeten 
doen wanneer het alarm af gaat.  
 
Kledinginzameling 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het inzamelen van ‘oude’ kleding. In totaal 
is er 150 kilo kleding verzameld. Een top pres-
tatie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsböke 
In het jaaroverzicht staat een bezoek aan de 
Dorpsböke gepland op donderdag 8 november 
voor de groepen 4-5-6. Door een studiedag is 
dit niet mogelijk. Deze datum wordt daarom 
verschoven naar vrijdag 9 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot namens het team 

 


