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KALENDER NOVEMBER 
2 november  Workshop avond 
2 november Dorpsböke groep 4-5 
9 november Dorpsböke groep 6-7-8 
10 november Kleding inzameling op school 
14 november Eekhoornpad groep 1-2-3 
15 november Groep 8 kennismaken AOC  
16 november Dorpsböke groep 1-2-3 
17 november Week van mediawijsheid t/m 24 

november 
22 november Groep 8 kennismaken AOC 
25 november  Intocht Sinterklaas Gelselaar 
23 november Dorpsböke groep 4-5 
30 november Dorpsböke groep 6-7-8 

 

KALENDER DECEMBER 
5 december  Sinterklaasviering op school 
7 december Dorpsböke groep 1-2-3 
7 december Voorstelling Dorpsböke  
8 december Kerst knutselochtend 
14 december Dorpsböke groep 4-5 
18 december  Groep 7-8 techniek lokaal 
21 december Dorpsböke groep 6-7-8 
21 december  Kerstdiner 17:00 – 19:00 uur 
22 december Alle leerlingen ’s middags vrij. 

Start Kerstvakantie t/m 5 jan. 

Workshop avond 
Altijd al willen weten hoe er wordt lesgegeven 
op de basisschool? Pak dan uw kans om een les 
bij te wonen tijdens de workshopavond op 
donderdag 2 november. Tijdens deze avond 
willen wij u weer een kijkje geven in onze les-
sen. Opgeven kan via het opgaveformulier of u 
kunt zich via de mail aanmelden bij  
alice@vdlugtschool.nl  
 
Kleding inzameling 
Dit schooljaar doen wij mee met een twee jaar-
lijkse scholenactie kledinginzameling.  
De eerste inzameling is vrijdag 10 november. 
Heeft u nog ‘oude’ kleding thuis en wilt u een 
bijdrage doen aan deze inzameling dan kunt u 
de zakken met kleding vanaf maandag 6 no-
vember t/m vrijdagochtend 10 november inle-
veren op school. 
 
 
 
 
 
 
 

Contactmiddagen: 
In de week van 20 november vinden de 1e con-
tactmiddagen plaats. 
Tijdens de contactmiddag worden de resulta-
ten/vorderingen van uw kind besproken.  
In week 45 krijgt uw kind een briefje mee 
waarmee u zich kunt opgeven. In week 46 ont-
vangt u via de e-mail, het tijdstip voor het ge-
sprek.  
 
Vanaf dit schooljaar is ervoor gekozen om de 
contactmomenten plaats te laten vinden op de 
middagen. Deze keuze hebben wij gemaakt, 
omdat kinderen op deze manier bij de gesprek-
ken kunnen aanschuiven. Daarbij wordt eige-
naarschap van de kinderen vergroot en wordt 
er niet alleen over hen, maar ook met hen ge-
sproken over de situatie zoals het nu is, maar 
ook wat de leerling, ouder(s) en leerkracht(en) 
graag zien in de toekomst.  
 
Doordat deze contactmomenten plaatsvinden 
op de middagen geven wij u de gelegenheid 
een voorkeur te geven verspreid over de hele 
week. We zouden het fijn vinden dat voor alle 
kinderen iemand op gesprek komt. 
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Intocht Sinterklaas in Gelselaar 
Over de intocht van Sinterklaas in Gelselaar 
ontvangt u een aparte brief van de Sinterklaas-
commissie 
 
Kijkdagen groep 1 
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.  
 
Heeft u ons nog helpen sparen voor nieuwe 
boeken voor onze schoolbieb??? 
Heeft u tijdens de Kinderboekenweek ook een 
kinderboek bij een Bruna winkel gekocht? We 
hebben intussen al wat bonnen verzameld, 
maar u kunt uw kassabon(nen) nog t/m 14 no-
vember inleveren in bij juf Roos. Wij mo-
gen voor 20% van het totale kassabonbedrag 
nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna 
winkel.  
 
Oproepen aan ouders voor hulp 
In de groepen 1-2-3 en 4-5 kon het biebbezoek 
laatst niet doorgaan i.v.m. te weinig vervoer. 
Wij versturen een oproep voor vervoer  ( of 
andere hulp) éénmalig, omdat het voor ons te 
veel tijd kost hier opnieuw gehoor aan te geven 
en hopen dat er de volgende keer wel voldoen-
de rij-ouders beschikbaar zijn.  

 
BSO Het Ooievaarsnest 
Naast de Maandag en Dinsdag opent "BSO Het 
Ooievaarsnest" vanaf Donderdag 16 Novem-
ber ook haar deuren op de Donderdag. 
U kunt bij ons vaste dagen afnemen, maar er is 
ook de mogelijkheid tot incidentele opvang.  
Tijdens studiedagen en vakanties zijn wij geo-
pend van 7:30 uur tot 18:00 uur! 
Heeft u interesse of vragen neem dan contact 
op met Jolien Vosman. 
mail: jovosje@hotmail.com  
Tel: 06-10404504 
 
Even voorstellen: 
Jeugdverpleegkundige op uw school 
 
Mijn naam is Maria 
Krabbenborg. 
 
Het komende schooljaar 
zal ik net als andere ja-
ren voor de scholen in 
Borculo en Neede een 
vast aanspreekpunt zijn. Sommigen hebben mij 
al eens ontmoet, voor anderen  ben ik een 
nieuw gezicht.  
 
Naast de reguliere contactmomenten heeft de 
GGD ook meerdere keren per jaar een inloop-
spreekuur op school. Ouders, leerlingen en 
leerkrachten zijn altijd welkom om bij me bin-
nen te lopen. Ik hoop tijdens controles of het 
inloopspreekuur u verder te kunnen helpen 
met vragen rondom opvoeding,  pesten, schei-

ding, psycho- sociale problemen, faalangst, 
voeding en gewicht, maar ook vragen over sla-
pen en zindelijkheid.  
Als ouder bent u ook van harte welkom wan-
neer u de lengte/het gewicht van uw kind wil 
weten of graag de ogen of oren wil laten tes-
ten.  
 
Mocht er voor uw vraag meer tijd nodig zijn of 
de data van de inloopspreekuren u niet passen, 
dan kunnen we ook een afspraak maken. Wan-
neer nodig kan ik ook een jeugdarts inschake-
len om mee te denken.  
 
U kunt me ook altijd een mail sturen – 
m.krabbenborg@ggdnog.nl 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet 
Maria Krabbenborg 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Uitnodiging rondetafelgesprek met IJs-
sel Berkel 

- Flyer LOEP ( leer, ontdek, ervaar en ple-
zier) voor leerlingen vanaf groep 5.  
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