G.A. van der Lugtschool,
Van Bevervoordestraat 4,
7275 AG Gelselaar
0545-481383
www.vdlugtschool.nl
info@vdlugtschool.nl
KALENDER OKTOBER
30 september Start Kinderboekenweek
1 oktober
Dorpsböke groep 1-2-3
2 oktober
Vergadering leerlingenraad
5 oktober
Dag van de leraar’
8 oktober
Dorpsböke groep 4-5-6
8 oktober
Kinderboekenmarkt
14 oktober Studiedag alle leerlingen vrij
15 oktober Schoolreis Nationaal Openlucht
Museum (hele school)
15 oktober Afsluiting thema ‘En toen’
16 oktober Dorpsböke groep 7-8
19 oktober Start herfstvakantie t/m 23 okt.
29 oktober Dorpsböke groep 1-2-3
KALENDER NOVEMBER
2 t/m 6 nov Driehoekgesprekken
5 november Dorpsböke groep 4-5-6
5 november Klimaatlessen
12 november Dorpsböke groep 7-8
13 november Vergadering leerlingenraad
14 november Intocht Sinterklaas in Nederland
19 november Dorpsböke groep 1-2-3
25 november Kennismaking Zone College gr.8
13:30 – 16:00 uur
26 november Dorpsböke groep 4-5-6

Kinderboekenweek 2020
Woensdag 30 september zal de Kinderboekenweek 2020 van start gaan. Gedurende deze
twee weken zullen wij in de klassen ook extra
aandacht besteden aan leesbevordering.
Zo krijgen in de groepen 1-2-3 en 4-5-6 een les
vanuit de bibliotheek, wordt groep 1-2-3 voorgelezen door een vrijwilliger van de Dorpsböke
en doet groep 7-8 mee aan het leesproject Tijdjagers. We ondernemen veel gezamenlijke activiteiten als: openingstoneelstuk door groep 8,
voorlezen, zang en dans.
Nationale Voorleeswedstrijd
De leerlingen van groep 7 en 8 doen dit jaar
weer mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Tijdens de Kinderboekenweek worden in de
groep door alle leerlingen een stukje uit een
boek voorgelezen. Samen met de groep wordt
bepaald wie dit het mooist heeft gedaan. Aan
het eind van de Kinderboekenweek zal de voorleeskampioen van onze school bekend zijn. Hij
of zij heeft de eer onze school vertegenwoordigen tijdens de voorrondes van de gemeente
Berkelland. De winnaar hiervan zal vervolgens
doorstromen naar de voorronde van de provin-

cie Gelderland en uiteindelijk de Nationale
Voorleeswedstrijd.
Kinderboekenmarkt
Ook dit jaar houden wij weer een kinderboekenmarkt en wel op donderdag 8 oktober.
Hiervoor mogen de leerlingen kinderboeken
meenemen die zij willen verkopen. Geef je op
bij juf Roos. Dit kan tot woensdag 7 oktober via
roos@vdlugtschool.nl Wanneer je boeken te
verkopen hebt, krijg je een plekje in de school
en ga je op een kleed zitten (zelf meenemen).
Andere kinderen lopen langs en kunnen boeken kopen voor € 0,50 of €1,00. Je prijst je boeken van te voren zelf. Donderdagochtend neem
je de geprijsde boeken en kleed (in tas voorzien
van naam) mee naar school. Dinsdagmiddag
gaat om 13.30 uur de markt open en gaan de
leerkrachten samen met de leerlingen langs de
boekenmarkt. Wanneer je geld mee neemt om
boeken te kopen, dan graag in gepaste munten.

Groepsdoorbrekend thematisch werken
Vanuit onze visie is beschreven dat wij op
school in de middagen allerlei toepassingssituaties creëren waarin je de geleerde basisvaardigheden kunt toepassen. Dit doen wij door te
weken vanuit geïntegreerde thema’s. Dit jaar
starten wij met het thema: ‘’En toen…’’. Dit
thema is passend bij de Kinderboekenweek dit
jaar en wij hebben er voor gekozen om dit
thema breed op te zetten en te verlengen naar
4 weken. Afgelopen maandag 21 september
hebben we het thema geopend met een code
speurtocht op het schoolplein. D.m.v. Griekse
letters en Romeinse cijfers ontcijferden het
thema van het schoolbrede project “En toen;
Grieken en Romeinen”.
We zullen dit thema op donderdag 15 oktober
groots afsluiten door met de hele school op
schoolreisje naar het Nederlands Openlucht
Museum in Arnhem te gaan.
Schoolreis Nederlands Openlucht Museum
Vorig schooljaar is het i.v.m. Corona niet mogelijk geweest om het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 vorm te geven zoals u van ons gewend bent. In samenwerking met de ouderraad
is er daarom besloten aan de start van het
schooljaar hier actie op in te zetten. Als afsluiting van het schoolbrede project “En toen..”
gaan we daarom naar het Nationaal Openlucht
Museum in Arnhem.
Voor iedere leeftijdsgroep doen we daar een
passende speurtocht met leuke opdrachten en
vragen. Zo steken leerlingen stiekem meer op

dan ze denken en blijft er voldoende tijd over
om uitgebreid te spelen.
We zullen deze dag om 8.45 uur vertrekken.
Deze dag dient elke leerling een eigen fruit en
lunchpakketje mee te nemen in een goede rugzak voorzien van naam. Ook mag er wat lekkers
meegenomen worden (klein rolletje oid.). Voor
drinken wordt deze dag gezorgd.
Rond 16.00 uur verwachten wij weer terug bij
school te zijn.
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar vervoer. Wanneer u het leuk vindt om deze dag
met ons mee te gaan, horen wij het graag.
Aanmelden kan via roos@vdlugtschool.nl
Kwink
Ook dit schooljaar starten wij weer met de lessen Kwink. Kwink is een online methode voor
sociaal emotioneel leren inclusief burgerschap
en mediawijsheid. Deze lessen worden gegeven
in de groepen 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste
inzichten, praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op
school) en de kracht van een veilige groep.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u
een koelkastposter en de oudernieuwsbrief
behorend bij de poster. Hierop kunt u zien welke thema’s er worden besproken en hoe u ook
thuis kunt aansluiten op deze thema’s.
De periode tot de herfstvakantie noemen we
de ‘gouden weken’. We noemen die periode

zo, omdat we daarin de belangrijkste basis leggen voor een gezellige, sociaal veilige groep. De
kinderen leren elkaar (nog) beter kennen, begrijpen de regels en afspraken en kunnen zich
daar ook aan houden, komen voor elkaar op en
leren op een positieve manier met elkaar
communiceren.
Vervanging juf Michelle en juf Anouk
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft gelezen gaan juf Michelle en juf Anouk een opleiding tot intern begeleider volgen dit schooljaar.
Hiervoor moeten zij eens per twee of per drie
weken naar school. Op die dagen zal er een
inval leerkracht aanwezig zijn in de klas.
In groep 4-5-6 zal juf Rhodè vervangen en in
groep 7-8 zal juf Renate Lehman vervangen.
Terugkoppeling vanuit de studiedagen
De afgelopen weken hebben wij met het hele team
al twee studiedagen gehad met het thema begrijpend lezen. Graag geven wij u meer informatie over
deze Stichting brede bijeenkomsten. U ontvangt
hierover een bijlage bij deze brief.

Opleidingsschool
Vanaf dit schooljaar zijn wij officieel een opleidingsschool. Dit betekent dat wij studenten van
de PABO een stageplek aanbieden en hen daarin begeleiden. Alle leerkrachten gaan hiervoor
een cursus tot mentor volgen om hen hierbij zo
goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Naast studenten vanuit de PABO bieden wij
ook stageplekken aan andere opleidingen. Zo
komt Merle Brunshorst de komende 10 weken
vanuit het Staring College stage lopen in groep
1-2-3.
Even voostellen
Hallo allemaal,
Ik ben Nicole van der Kolk, 35 jaar, getrouwd
met Maarten en mama van Demi en Ize.
Samen wonen wij in Diepenheim. Hier heb ik
mijn eigen gastouderopvang aan huis.
Dit jaar ben ik begonnen met de deeltijdopleiding Pabo. Vanaf vrijdag 18 september kom ik
voor een jaar stage lopen bij Obs G.A. van der
Lugtschool.
Mijn stage start ik in groep 7/8 en over een half
jaar ga ik naar de onderbouw.
Ik heb er ontzettend
veel zin in!
Groetjes Nicole

Toestemming mailadressen vrijwillige ouderbijdrage
Wij gaan er vanuit dat er geen wijzigingen zijn
ten opzichte van voorgaand schooljaar m.b.t.
het verlenen van toestemming voor de OR om
u een e-mail te sturen. Mocht u toch bezwaar
hebben dan kunt u dit doorgeven
via OR@vdlugtschool.nl.
Nieuwe ouders hebben onlangs een brief ontvangen waarin de OR toestemming vraagt om
uw mailadres te gebruiken voor de vrijwillige
ouderbijdrage.
Toestemming beeldmateriaal
Wij hebben nog niet van alle gezinnen/ kinderen het toestemmingsformulier retour ontvangen over het mogen gebruiken van beeldmateriaal. Graag ontvangen wij deze alsnog
voor dinsdag 29 september zodat wij u wensen
hierin kunnen hanteren.
Website
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ook
de website weer actueel worden gemaakt en
aangepast waar nodig. Op dit moment wordt er
achter de schermen hard gewerkt om alle juiste
informatie hierop weer te geven.
Onze excuses wanneer u hier nog onjuistheden
in aantreft.

Technieklessen groep 7-8
Iedere twee jaar gaan de leerlingen van groep
7-8 naar het technieklokaal in Borculo voor een
reeks technieklessen. Deze lessen worden verzorgd door gepensioneerde mensen uit de
techniek. Deze mensen behoren tot de risico
groep m.b.t. Covid-19. Vanwege de vaak intensieve begeleiding bij de opdrachten, is het welhaast onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Zij hebben daarom besloten dit jaar (2020)
geen kinderen meer te ontvangen en pas weer
te beginnen als er een afdoend vaccin of geneesmiddel op de markt is.
Nieuwe gymleerkracht
Ik ben Jim
Sleebos, werkzaam bij Sport
Federatie Berkelland en ik
verzorg dit jaar
de lessen bewegingsonderwijs op
school. In onze
lessen maken
wij gebruik van
het SFBvakwerkplan.
Dit is een
planning voor het hele schooljaar waarin de
landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding
voor schoolsporttoernooien en de sportintro’s
zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met

allerlei lokale sporten/sportverenigingen en
kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden
ontwikkelen. De motorische ontwikkeling van
leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen wij hiervoor bij de groepen 2 en 5 de HAN-beweegtest af. Waar nodig
kunnen we dan extra zorg bieden tijdens de
gymles of misschien ontdekken we juist wel
een talent voor een bepaalde sport. Dit schooljaar zijn weerbaarheidstraining, bewegend leren en Motorisch Remedial Teaching als extra
onderdelen in het SFB-vakwerkplan opgenomen. Mochten jullie vragen hebben over de
gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest,
neem gerust contact met mij op. Met sportieve
groet,

Wel hebben de leerlingen in groep 4 een verkiezing gehouden doordat alle leerlingen zijn
doorgeschoven naar een nieuw leerjaar.

Jim Sleebos Sport Federatie Berkelland

Welkom en heel veel plezier in de leerlingenraad!

Leerlingen uit groep 4 konden zichzelf verkiesbaar stellen en middels een korte presentatie
aangeven waarom zij de klas het beste kunnen
vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit 5 leden:
Groep 4 Siem Leuverink
Groep 5 Suus Ruesink
Groep 6 Daphne Hondorp
Groep 7 Bente Reurink
Groep 8 Karlijn Leuverink

www.sportfederatieberkelland.nl
Woensdag Vrijdag Jim
Jim@sportfederatieberkelland.nl Groep 1 t/m 8
Like ons op facebook
www.facebook.com/sportfederatieberkelland
Leerlingenraad
Doordat vorig schooljaar de leerlingenraad
weinig kans heeft gekregen om zich te laten
horen en een klankbord te zijn voor groepsgenoten is er besloten dat de leerlingen die vorig
schooljaar in de leerlingenraad zaten dit jaar
weer deelnemen aan de leerlingenraad.

Terugblik informatieavonden en omgekeerde
oudergesprekken
Dit schooljaar was er weer mogelijkheid tot een
omgekeerd oudergesprek waarbij u ouders de
gelegenheid had om de leerkracht van het
nieuwe leerjaar informatie te geven over uw
kind.
Hiervoor zijn geen aanmeldingen binnengekomen. De overdracht die er plaats vindt tussen
de leerkrachten van het ene leerjaar naar het
volgende leerjaar waren dit jaar voldoende
voor u ouders om het schooljaar te starten.
Wel hebben wij ervaren het prettig te vinden
om hiervoor ruimte beschikbaar te stellen voor

u ouders en de leerkrachten. Daarom zullen wij
ondanks dat er geen aanmeldingen waren dit
jaar volgend schooljaar weer de gelegenheid
geven voor een omgekeerd oudergesprek.
De informatieavonden zijn dit jaar goed bezocht onze dank voor de belangstelling en uw
aandacht tijdens deze avond.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest
dan hopen wij u volgend schooljaar wel bij de
informatieavond te zien.
Nieuwe leerling
In oktober start Fenna te Velthuis in groep 1.
Welkom op onze school!

