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KALENDER NOVEMBER 
4 t/m 8 november Driehoeks gesprekken  
5 november Dansworkshop groep 1-2-3 
6 november Staking 
7 november Dorpsböke groep 1-2-3 
14 november Dorpsböke groep 4-5-6 
16 november Intocht Sint in Nederland 
21 november Dorpsböke groep 7-8 
22 november Studiedag alle leerlingen vrij 
23 november Intocht Sint in Gelselaar 
28 november Dorpsböke groep 1-2-3 

 

KALENDER DECEMBER 
2 december Technieklokaal groep 7-8 
5 december Sinterklaasfeest 
6 december Dorpsböke groep 4-5-6 
12 december Leerlingenraad  
12 december Dorpsböke groep 7-8 
18 december Kerstviering PCO 10:30 uur 
19 december Dorpsböke groep 1-2-3 
19 december Kerstdiner 17:00 – 19:00 uur 
20 december Leerlingen vanaf 12:00 uur vrij  
  Start kerstvakantie 

 
 
 

Jantje Beton 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen uit groep 
6 en 7, zij zitten nu in groep 7 en 8, deelgeno-
men aan de Jantje Beton actie. Hiervoor heb-
ben zij 212 loten verkocht een prachtige pres-
tatie!! 
De helft van de opbrengt € 318,- euro is voor 
school en de leerlingen van groep 7 en 8 heb-
ben ervoor gekozen om voor dit bedrag te be-
steden aan nieuw speelmateriaal waar de hele 
school mee kan spelen. 
 
Studiemiddag 
Onlangs hebben we u medegedeeld dat er op 
dinsdag 9 juni een studiemiddag zal zijn. Deze 
middag wordt verschoven naar donderdag 18 
juni. Op deze dag zijn alle leerlingen vanaf 12 
uur vrij.  
 
Bericht vanuit OPONOA 
 
 
 
 
 
 
 

Ik val op in Berkelland 
De dagen worden weer korter en de nachten 
langer, kortom men moet de verlichting  van 
voertuigen weer eerder inschakelen. Daarom is 
er net als andere jaren een verlichtingscam-
pagne. Met name bedoeld voor de fietsers, 
maar uiteraard ook voor alle andere voertui-
gen. Ieder jaar vinden er onnodige (ernstige/ 
dodelijke) ongevallen plaats waarbij de verlich-
ting een oorzaak was van het ongeval: 
  
In het kader van de verkeersveiligheid gaat de poli-
tie weer toezien op de verlichting. Wij willen daar-
om ook via deze nieuwsbrief aandacht vragen voor 
dit onderwerp voor alle leerlingen die naar en van 
school of sport fietsen.  
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Sociale media 
Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTu-
be en Linkedln bieden de mogelijkheid om te 
laten zien dat je trots bent op je school en kun-
nen een bijdrage leveren aan een positief ima-
go van de Van der Lugtschool. Van belang is te 
beseffen dat je met berichten op sociale media 
(onbewust) de goede naam van de school en 
betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden 
vragen wij om bewust met de sociale media om 
te gaan. 
 
De Van der Lugtschool vertrouwt erop dat zijn 
medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 
andere betrokkenen verantwoord om zullen 
gaan met sociale media en heeft dit protocol 
opgezet om een ieder die bij de Van der Lugt-
school betrokken is of zich daarbij betrokken 
voelt daarvoor richtlijnen te geven.  
Het volledige protocol staat op onze website: 
www.vdlugtschool.nl  
 
Vanuit de GGD 
Je kind ontwikkelt zich voortdurend. Meestal 
gaat dat goed, maar soms heb je als ouder vra-
gen of zorgen. Het is dan fijn om te weten dat 
je er niet alleen voor staat. De jeugdverpleeg-
kundige helpt je graag!  
Vragen over gezondheid of over opvoeden? 
 • Wij houden spreekuren op school. Vraag op 
school naar de tijden.  
• Bel naar de afdeling jeugdgezondheid op 
werkdagen 9.00 - 12.00 uur: 088 - 443 31 00  
• Stuur de jeugdverpleegkundige een bericht 
via WhatsApp 06 - 256 44 217 

Driehoek gesprekken 
Tijdens onze visie presentatie vorig schooljaar 
hebben wij u al geïnformeerd over de komst 
van de driehoekgesprekken.  
 
Een driehoeksgesprek is een gesprek waarbij 
leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel 
zitten. Wanneer kinderen meer eigen verant-
woordelijkheid krijgen in het sturen van hun 
leerproces kunnen ouders hier ook op een stu-
rende of ondersteunde manier bij betrokken 
worden. 
 
Voorafgaand aan dit gesprek vinden er kindge-
sprekken plaats. Deze gesprekken vinden plaats 
tussen de leerkracht en de leerling onder 
schooltijd. Tijdens de 10 minutengesprekken 
wordt de inhoud van dit kindgesprek met u 
ouders besproken en geven de richtlijn van het 
gesprek aan. 
Alle leerlingen vanaf groep 4 wordt gevraagd 
aanwezig te zijn bij dit gesprek. 
 
Vanuit de leerlingenraad 
De leden van de leerlingenraad hebben 31 ok-
tober de eerste ledenvergadering gehad. Daar-
in is besloten dat wij als school gaan deelne-
men aan een spaaractie om ballen te sparen. 
 
Wat gaan we doen. In de centrale hal komt een 
poster te hangen. Het doel is om op deze pos-
ter zoveel mogelijk kiwi-stickers te plakken. 150 
stickers zijn goed voor 10 nieuwe ballen.  
De leerlingenraad vraagt u daarom om allemaal 
mee te helpen om deze stickers te sparen. 
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