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KALENDER NOVEMBER 
1 nov Contactmiddagen deze week 
3 nov Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
10 nov Dorpsböke groep 1-2 en 5-6 
15 nov Technieklokaal Borculo groep 7-8 
17 nov Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
17 nov Doe middag Zone College 
17 nov MR vergadering 19:30 uur 
18 nov Informatieavond ouders groep 8 

bij Staring College Lochem 
22 nov Week van de Techniek 
23 nov Informatieavond ouders groep 8 

bij Staring College Borculo 
24 nov Dorpsböke groep 1-2 en 5-6 
24 nov Doe middag Zone College 

 

KALENDER DECEMBER 
3 dec Sinterklaasviering op school 
6 dec Studiedag alle leerlingen vrij 
9 dec Vergadering leerlingenraad 
13 dec Kerstknutselochtend 10:30 – 

14:00 uur 
16 dec MR vergadering 15:30 uur 
23 dec  Kerstdiner 17:00 – 19:00 uur 
24 dec Alle leerlingen vanaf 12 uur vrij 
  Start kerstvakantie t/m 7 januari 

 
 

 
Driehoek gesprekken  
Ook dit schooljaar zullen wij weer driehoekge-
sprekken houden van 1 t/m 5 november. Een 
driehoek gesprek is een gesprek waarbij leer-
kracht, ouder(s) en kind samen komen. Wan-
neer kinderen meer eigen verantwoordelijk-
heid krijgen in het sturen van hun leerproces 
kunnen ouders hier ook op een ondersteunde 
manier bij betrokken worden. 
Voorafgaand aan dit gesprek vinden er vanaf 
groep 3 kindgesprekken plaats. Deze gesprek-
ken vinden plaats tussen de leerkracht en de 
leerling onder schooltijd. Tijdens de driehoek-
gesprekken wordt de inhoud van dit kindge-
sprek besproken en geven deze de richtlijn van 
het gesprek aan.  
Alle leerlingen vanaf groep 5 wordt gevraagd 
aanwezig te zijn bij de driehoekgesprek. De 
gesprekken zullen weer in school plaatsvinden. 
Vanuit de groepsleerkracht ontvangt u hiervoor 
een da-
tum en 
tijdstip.  
 
 
 
 
 

 
Hoofdluiscontrole  
Helaas kan de hoofdluiscontrole nog geen 
plaats vinden op school, wij willen u via deze 
weg nogmaals vragen om thuis een controle bij 
uw kind te doen op hoofdluis. Mocht u hierbij 
hoofdluis ontdekken wilt u dit dan melden bij 
de groepsleerkracht of locatiecoördinator dan 
kunnen wij hierin verdere acties ondernemen. 
Alvast onze dank! 
 
N.a.v. de studiedag 13 oktober 
Tijdens deze studiedag stonden voor de leer-
krachten 3 onderwerpen centraal; Gynzy – 
Thematisch werken en Executieve functies.  
We zijn de dag gestart met Gynzy. Daarbij heb-
ben werken we per blok uit hoe de leerlijnen 
vorm krijgen in de klas. Doordat dit het eerste 
jaar is vergt dit extra aandacht en tijd om alles 
goed uit te zoeken.  
 
Ook het groepsdoorbrekend thematisch wer-
ken krijgt al echt vorm dit schooljaar. Na een 
aantal weken wordt er van thema veranderd en 
wordt er schoolbreed gekeken hoe alle doelen, 
leerlijnen, vakken en aangeleerde lesstof ver-
werkt kan worden in projecten die op de mid-
dagen worden uitgevoerd.  
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Tot op heden zijn wij als school erg enthousiast 
over hoe dit de afgelopen weken al vorm heeft 
gekregen. Ook is het fijn om te zien dat er al 
een aantal ouders hebben geholpen om de 
thema’s nog meer verdieping te kunnen geven.  
 
Aan het einde van de dag heeft er een team-
brede scholing plaatsgevonden voor executieve 
functies. In januari 2021 hebben alle teamleden 
hiervan een startcursus gevolg en tijdens deze 
studiedag werd er deelgenomen aan een ver-
diepingscursus vanuit Breinhelden. 
Daarbij werd o.a. het aanspreken van de brein 
tijdens de lessen en handelingen besproken. 
Hoe wij vanuit onze rol als leerkracht meer 
kunnen inzetten op breinkrachtversterking en 
hoe wij dit kunnen toepassen binnen verschil-
lende onderwijsprincipes. Denk daarbij aan  EDI 
(expliciete directe instructiemodel, coöperatie-
ve werkvormen, leerkuil, mindset).  
 
Kortom na deze studiedag hebben we weer 
heel veel nieuwe informatie op gehaald om de 
komende periode in te zetten en verder vorm 
te geven  in de klas.  
 
Doneer je schoolhek  
Ook dit jaar doen wij mee met het project 
‘doneer je schoolhek’. De actie vindt plaats in 
de week van de pleegzorg. Op deze manier 
willen wij samen met de gemeente Berkelland 
aandacht besteden aan dit onderwerp omdat 
er een gebrek is aan pleegouders. Het span-
doek wordt woensdag  3 november opgehan-
gen en zal uiterlijk donderdag 11 november 

weer worden weg gehaald. 
 
Doemiddagen Zone College  
Jaarlijks organiseert het Zone College doemid-
dagen voor alle leerlingen van groep 8. Tijdens 
deze middagen kunnen zij kennis maken met 
het voortgezet onderwijs. 
Het programma voor leerlingen begint om 
13.15 uur en duurt voor leerlingen tot ca. 16.30 
uur. Leerlingen die hieraan deelnemen krijgen 
hiervoor verlof.  
Ouders van leerlingen uit groep 8 hebben hier-
over een aparte brief ontvangen vanuit het 
Zone College. 
 
Vanuit de MR 
Borrelavond 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Wij zijn jullie klankbord en worden graag ge-
voed met jullie ideeën en gedachten. Daarom 
hebben wij de koffieochtend in een nieuw jasje 
gestoken en organiseren wij een borrelavond 
op donderdag 25 november van 19.30-20.30 in 
school. U kunt zich aanmelden via 
mr@vdlugtschool.nl.  Wij hopen u daar te ont-
moeten! 
 
Namens de oudergeleding van de MR 
  
MR cursus 

Als MR lid krijg je jaarlijks de mogelijkheid om 
een MR cursus te volgen. 
Tijdens de cursus krijg je meer inzicht in 
het wat, in de formele en informele positie van 

de medezeggenschapsraad. Er wordt ingegaan 
op de verschillende rechten en taken die de MR 
heeft, maar ook wordt er gekeken naar de do-
cumenten die de MR moet kennen en de posi-
tie van de MR binnen de schoolorganisatie.  
Dit najaar zullen Alice, Anouk en Judith deel-
nemen aan deze cursus. 
  
MR vergadering 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld 
hebben we 21 september tijdens de open MR 
vergadering gesproken over voeding op school, 
in de vergadering van woensdag 17 november 
a.s. zullen we hier verder op in gaan, we hopen 
dat we tijdens deze vergadering het onderwerp 
voeding af kunnen ronden. 
Mocht u aan willen sluiten tijdens het open 
gedeelte van de MR vergadering dan bent u 
van harte welkom! 

 
Bericht vanuit Godsdienstlessen 
Woensdag 27 oktober is juf Ria geopereerd aan 
haar heup. Hierdoor zal ze minimaal 8 weken 
geen godsdienstlessen kunnen verzorgen. He-
laas is er geen vervanging mogelijk voor juf Ria 
en zullen deze lessen tijdelijk stil komen te 
staan. We wensen juf Ria een goed herstel toe 
en hopen haar gauw weer bij ons op school te 
zien.  
 
Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige  
Vrijdag 5 november houdt de schoolverpleeg-
kundige een inloopspreekuur van 8:15 tot 9:15 
uur voor ouders op school. Zie voor meer in-
formatie de bijlage.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thematisch werken ‘’Magie’’ 
Na de herfstvakantie zijn we schoolbreed ge-
start met het thema Magie. De groepen 1 t/m 4 
zetten tijdens dit thema de heksen en tove-
naars centraal en zullen na dit thema overgaan 
op het thema Sinterklaas en Kerst.  
De groepen 5 t/m 8 werken ook aan het thema 
Magie, maar gaan tijdens deze weken in op 
sprookjes en legendes. Dit trekken zij door in 
de Sinterklaas en Kerstperiode. Hoe zijn deze 
legendes ontstaan? 
 
Korte evaluatie van het vorige thema 
Oktober heeft in het teken gestaan van de Kin-
derboekenweek. Daarbij hebben de leerlingen 
uit groepen 1-4 gewerkt over de piloot en de 
politie. Zo weten we nu welke verschillende 
soorten vliegtuigen er zijn en wat erbij komt 
kijken als je met het vliegtuig op reis gaat. Met 
een heus vliegtuig speelden we dit alles tijdens 
het bui-tenspelen na. Tijdens het werken over 
de poli-tie kwam de vader van Anne, Die echt 
Politie-man is, ons van alles vertellen over zijn 
beroep. Hij kwam zelfs met een heus politie-

busje op school! Toen onze Pompom van onze 
week-planner werd gestolen hebben we de 
hulp van Jan Politieman ingeschakeld. Samen 
met hem hebben we d.m.v. verschillende op-
drachten dit mysterie proberen op te lossen. Zo 
hebben we allerlei aanwijzingen gevonden en 
bleek juf Alice uiteindelijk de dief! 
 
De groepen 5-8 zijn bezig geweest met het 
ontwikkelen van een encyclopedie. De leer-
lingen hebben onderzoek gedaan naar verschil-
lende beroepen en hebben doormiddel van 
informatie over bronverwerking en zakelijk 
schrijven een eigen pagina ontwikkeld voor in 
de encyclopedie. Hierbij stonden de vakgebie-
den geschiedenis, aardrijkskunde en natuur 
centraal. 
 
Welkom 
Halverwege november zal Yenthe starten in 
groep 1. Wij wensen haar fijne tijd op de G.A. 
van der Lugtschool.  
 
 
 
 
 
 
 


