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KALENDER OKTOBER 
4 okt Technieklokaal Borculo groep 7-8 
6 okt Start Kinderboekenweek 
6 okt Kinderboekenmarkt 
6 okt Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
7 okt Starten stagiaires groep 1-2 en .. 
8 okt Biebbezoek Borculo groep 1-2-3 
12 okt Biebbezoek Borculo groep 4-5-6 
13 okt Studiedag alle leerlingen vrij 
14 okt Schoolexcursie naar Openlucht 

Museum Arnhem groep 1 t/m 8 
15 okt Biebbezoek Borculo groep 7-8 
15 okt Workshop fotografie vanuit BSO 

voor groep 7-8 
18 okt Herfstvakantie t/m 22 oktober  
25 okt Startvergadering leerlingenraad 
27 okt Dorpsböke groep 1-2 en 5-6 
27 okt EHBO les groep 7-8 

 
Antennemast in Gelselaar 
Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd dat 
er door de Gemeente Berkelland werd gekeken 
naar de mogelijkheden om een antennemast te 
plaatsen in Gelselaar. In de zomervakantie is de 
aanvraag hiervoor ingetrokken, de aanvraag is 
daarom niet meer langer in behandeling bij de 
Gemeente Berkelland en zij nemen dan ook 
geen beslissing meer in deze aanvraag.  

 

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 
10 nov MR vergadering 19:30 uur 
15 nov Technieklokaal Borculo groep 7-8 
17 nov Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
17 nov Doe middag Zone College 
22 nov Week van de Techniek 
24 nov Dorpsböke groep 1-2 en 5-6 
24 nov Doe middag Zone College  
 

 
Dorpsböke 
In de bijlage vind u de 2e nieuwsbrief van de 
Dorpsböke. Hierin staat ook het rooster tot de 
kerstvakantie. We willen jullie erop attenderen 
dat de wisseldag vanaf dit schooljaar op de 
woensdag is. We merken dat veel kinderen hun 
boeken op nog op donderdag meenemen. 
Neem de data dus even goed over in uw eigen 
kalender of agenda.  
 
HVO-lessen  
Na lang zoeken is het gelukt binnen het dien-
stencentrum om een leerkracht te vinden die 
de HVO-lessen komt verzorgen voor de groe-
pen 1 t/m 8. Iedere dinsdagmiddag zullen de  

HVO-lessen worden gegeven door Gerrie Meij-
er. De eerste lessen zijn gestart op dinsdag 28 
september.  
 
In de bijlage vindt u een brief waarin Gerrie 
beschrijft hoe de HVO-lessen vorm wordt gege-
ven.  
 
Even voorstellen 
Hallo ouder(s)/verzorger(s), 
Mijn naam is Nathalie Raven. Ik ben 24 jaar oud 
en woonachtig in Eibergen. Ik ben in 2020 afge-
studeerd aan de Pabo in Doetinchem.  
Ik hoop mijn ervaringen toe te kunnen passen 
op de G.A. van der Lugtschool. Op de woensdag 
tot aan kerst, zal ik aanwezig zijn in groep 5/6, 
naast juf Anouk. Ik werk naast Gelselaar ook 
nog in Borculo en Geesteren. 
In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om leuke 
dingen te doen met mijn vriendinnen, om crea-
tief bezig te zijn, muziek te 
luisteren en om te lezen.  
 
Als u vragen heeft dan hoor ik 
dat graag! 
Met vriendelijke groet, 
Nathalie Raven’ 
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Stagiaires 
Vanaf 7 oktober starten twee stagiaires bij ons 
op school. Femke de Lange en Manon Mensink. 
Zij zijn gestart met de opleiding Onderwijsassis-
tent en komen het hele schooljaar iedere don-
derdag en vrijdag stage lopen.  
Femke komt stagelopen in groep 1-2 en Manon 
in groep 5-6.  
Wij wensen hen een hele leerzame tijd toe op 
de G.A. van der Lugtschool! 
 
Schoolexcursie Nederlands Openlucht 
Museum  
Vorig schooljaar wilden we heel graag met alle 
leerlingen van school een bezoek brengen aan 
het Openlucht Museum te Arnhem. Helaas kon 
dit op het laatste moment niet doorgaan. We 
hebben in samenwerking met de ouderraad 
besloten om dit alsnog doorgang te geven op 
donderdag 14 oktober a.s.  
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 verzamelen ons 
deze dag om 8.30 uur eerst in de eigen klas en 
zullen vervolgens om 8.45 uur vertrekken. Deze 
dag dient elke leerling een eigen fruit en lunch-
pakketje 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.  
 

Kinderboekenweek  
Woensdag 6 oktober zal de Kinderboekenweek 
2021 van start 
gaan. Gedurende 
deze  anderhalve 
week zullen wij in 
de klassen extra 
aandacht beste-
den aan leesbe-
vordering. Zo 
brengen alle groe-
pen een lesbezoek 
aan de bibliotheek 
in Borculo. 
 
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 voor-
leeskampioen van onze school bekend zijn. Hij 
of zij heeft de eer onze school vertegenwoordi-
gen 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 kinderboe-
kenmarkt en wel op woensdag 6 oktober. Hier-

voor mogen de leerlingen kinderboeken mee-
nemen die zij willen verkopen.  
Geef je op bij juf Roos. Dit kan tot dinsdag 5 
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. 
Woensdagochtend neem je de geprijsde boe-
ken en kleed (in tas voorzien van naam) mee 
naar school. Woensdagochtend gaat om 11:00 
uur de markt open en gaan de leerkrachten 
samen met de leerlingen langs de boeken-
markt. Wanneer je geld mee neemt om boeken 
te kopen, dan graag in gepaste munten. 
 
SemSom & Gynzy 
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe 
rekenmethode SemSom in groep 1-2 en groep 
3 en Gynzy voor de groepen 4 t/m 8. Wellicht 
heeft u hierover thuis al het een en ander ge-
hoord.  
 
Via deze nieuwsbrief willen wij graag een toe-
lichting hierover met u delen.  
 
Voorbereidend rekenen 
met SemSom is een  aan-
sprekend rekenaanbod 
voor groep 1 en 2, dat 
aansluit op het aanvan-
kelijk rekenen in groep 3. 
De materialen geven ons 
de vrijheid  
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om de rekenlessen zelf in te richten, met veel 
bewegende en spelende rekenactiviteiten en 
afwisseling. In een dans, spel, prentenboek of 
andere activiteit laat SemSom kinderen ken-
nismaken met verschillende rekenvaardighe-
den, zoals tellen, werken met getallen en hoe-
veelheden, gebruik van rekentaal, meten, bou-
wen, oriënteren in de ruimte, spiegelen, ver-
houdingen en eenvoudige grafieken. – Chantal 
en Roos 
 
Aanvankelijk rekenen met SemSom is een re-
kenmethode die ontwikkeld is voor de leer-
lingen in groep 3. SemSom heeft bewegend en 
spelend leren geïntegreerd in iedere les. Bewe-
gend en spelend leren draagt bij aan: een bete-
re motivatie, een hogere concentratie en het 
beter onthouden van de lesstof. Iedere week 
werken de kinderen gericht aan één nieuw re-
kendoel. Hierbij gebruikt  SemSom de reken-
muur van Bareka en omdat het automatiseren 
naast begripsvorming heel belangrijk is voor 
jonge rekenaars, doen we dit vaak en op ver-
schillende manieren. – Fleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 t/m 8 is rekent met de rekenmethode 
Gynzy. Gynzy is een volledige online leeromge-

ving. Dit schooljaar zijn we gestart met het re-
kenen volgens de rekenleerlijnen. De leerlijnen 
komen volledig overeen met de kerndoelen van 
het SLO. De kinderen werken op een device 
met daarbij een uitrekenschrift voor bereke-
ningen. Gynzy werkt met werelden, eilanden 
en dorpen. De werelden gaan uit van reken-
domeinen. In het rekendomein zijn de doelen 
zichtbaar door middel van eilanden. En onder 
de eilanden zijn de lesdoelen zichtbaar door-
middel van dorpen. Elke week staan er twee 
lesdoelen centraal. Op deze lesdoelen krijgen 
de kinderen instructie waarna ze vervolgens 
zelf met het adaptieve rekenprogramma aan 
het werk zijn. De kinderen hebben dit snel on-
der knie en vinden het prettig werken.  – Anouk 
en Michelle 
 
Thematisch werken 
Wij zijn het schooljaar gestart met het thema 
ik + jij=wij. Schoolbreed is gewerkt aan groeps-
vorming, samenwerken en je plek in de groep 
vinden.  
Vanaf maandag 20 september zijn we begon-
nen met het nieuwe thema ‘Beroepen’. In de 
groepen 1 t/m 4 staan de Piloot en Politieagent 
centraal. Er komt zelfs een echte agent bij ons 
op school om te vertellen over zijn beroep. 
In groep 5 t/m 8 kijken we naar verschillende 
beroepen d.m.v. een beroepenmarkt op school 
en door de leerlingen een beroepenencyclope-
die te laten maken.  
Hierbij zullen wij onze expertise vanuit de stu-
diedagen m.b.t. begrijpend luisteren en begrij-
pend lezen goed kunnen toepassen. 

Het thema sluit ook goed aan bij het thema van 
de Kinderboekenweek “Worden wat je wilt”.  
 
BSO 
De buitenschoolse opvang is alweer een aantal 
weken bezig. Zij voelen zich erg welkom in Gel-
selaar en werken er met veel plezier.  
Voor de herfstvakantie hebben zij voor alle 
kinderen uit Gelselaar een leuk programma 
opgezet. Deze vindt u in de bijlagen.  
 
Ook is er vanuit de BSO een workshop fotogra-
fie gepland voor leerlingen uit groep 7-8. Heb je 
je nog niet opgegeven en wil je wel meedoen, 
mail dan naar t.speelplein@gmail.com.  
 
Kwink 
Kwink brengt 4x per schooljaar de koelkastpos-
ter uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. 
De poster is als bijlage toegevoegd aan deze 
nieuwsbrief.  De koelkastposter brengt ouders 
met kinderen in gesprek.  
 
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ 
staat in een aantal spreekwolkjes het thema 
van elke les kort samengevat.’ Dan weet u 
als ouder waar uw kind het op school over 
gehad heeft en kunt u hen daar ook naar 
vragen. 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apen-
koppen’ op de poster, met daaronder de 
emotie die bij de uitdrukking hoort. Die 
emoticons bieden de mogelijkheid om met 
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de kinderen over hun en uw emoties te pra-
ten. 

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan 
drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over 
gedacht? 

En omdat sociaal-emotioneel leren (want 
daar is de methode Kwink voor) meer is dan 
alleen praten, vindt u ook altijd een aantal 
doe-opdrachten op de poster. Die passen 
bij de thema’s van de lessen. 

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt 
aan een positieve en open communicatie 
thuis. 

Relax! Voor kinderen – start oktober 
In oktober start Lotte Sieverink met een nieuwe 
training relax voor kinderen. 
 
Een nieuw schooljaar, opnieuw je plek vinden in 
de groep: het is fijn dat je kind zichzelf kan zijn 
en vanuit ontspanning om kan gaan met wat er 
speelt. In deze training versterken we de kern 
en besteden we aandacht aan ontspanning. 
 
Wil je je hiervoor opgeven of meer informatie 
zie de folder in de bijlage of mail naar lot-
te@lottesieverink.nl  
 
Technieklessen 
Iedere twee jaar gaan de leerlingen van groep 
7-8 naar het technieklokaal in Borculo voor een 
reeks technieklessen. Dit schooljaar zullen wij 

hier weer gebruik van maken en wel op 4 ok-
tober, 15 november, 7 maart en 23 mei. Deze 
lessen duren van 12:30 uur tot 14:30 uur. Dit 
betekent dat zij deze dagen later thuis komen 
vanuit school en dat de leerlingen van groep 7-
8 hierdoor teveel lesuren maken. Dit wordt 
gecompenseerd door de leerlingen uit groep 7-
8 op een ander moment. Hierover worden ou-
ders nog geïnformeerd.  

 
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. Het is fijn om te zien dat ouders hier ge-
bruik van hebben gemaakt.  
 
De informatieavonden zijn dit jaar goed be-
zocht 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.  
 
EHBO lessen  
Iedere twee jaar wordt er op school EHBO les 
gegeven aan de leerlingen van groep 7-8. Dit 

schooljaar zullen wij hier weer gebruik van ma-
ken. In totaal zullen er 9 lessen worden gege-
ven vanaf de herfstvakantie t/m de kerstvakan-
tie. De eerste les zal op woensdag 27 oktober 
zijn.  
 
Toestemming mailadressen vrijwillige  
ouderbijdrage 
vrijwillige ouderbijdrage Wij gaan er vanuit dat 
er geen wijzigingen zijn ten opzichte van voor-
gaand schooljaar m.b.t. het verlenen van toe-
stemming voor de OR om u een e-mail te stu-
ren. Mocht u toch bezwaar hebben dan kunt u 
dit doorgeven via OR@vdlugtschool.nl.  
 
Nieuwe ouders hebben onlangs een brief ont-
vangen waarin de OR toestemming vraagt om 
uw mailadres te gebruiken voor de vrijwillige 
ouderbijdrage.  

 
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. 
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Besproken punten vanuit de MR 
In de MR vergadering van 21 september is er al 
fijn gebruik gemaakt van ouders om aan te slui-
ten bij het open deel van de MR vergadering. 
Wilt u ook hieraan deelnemen meldt u dan 
vooraf even aan bij mr@vdlugtschool.nl.  
Tijdens de afgelopen vergadering stonden er 
een aantal grote onderwerpen op de agenda 
waaronder voeding en schoolgids.  
De MR is bezig om een beleid op papier te zet-
ten rondom het thema voeding. Hierbij hebben 
al een aantal ouders meegedacht en deze staat 
ook voor de volgende vergadering op de agen-
da om verder vorm te geven. Tot die tijd wordt 
er druk gewerkt aan verschillende concept ver-
sies. Ook de schoolgids stond op de agenda, 
deze is voor het schooljaar 2021-2022 goed 
gekeurd en op de website van school geplaatst. 

Kennismaken met Gymleerkracht 
Ik ben Jord Klein Gunnewiek,  
werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en ik 
verzorg dit jaar de lessen bewegingsonderwijs 
op school.  

In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-
vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele 
schooljaar waarin de landelijke beweegleer-
lijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoer-
nooien en de sportintro’s zijn verwerkt. Zo ma-
ken leerlingen kennis met allerlei lokale spor-
ten/sportverenigingen en kunnen zij zich moto-
risch op alle vaardigheden ontwikkelen. Sinds 
vorig schooljaar zijn ook de onderdelen weer-
baarheid en bewegend leren toegevoegd in de 

jaarplanning. De motorische ontwikkeling van 
leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsys-
teem. Jaarlijks nemen wij hiervoor bij de groe-
pen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resulta-
ten kunnen wij zorgleerlingen extra hulp bie-
den in de gymles of bijvoorbeeld uitnodigen 
voor GymXtra.  
 
Al jaren probeert de SFB een doorlopende be-
weeglijn te creëren voor 0-100 jaar in Berkel-
land. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat wij 
dit jaar weer 2 nieuwe projecten mogen star-
ten. De SportCross voor vaardige bewegers die 
tijdens dit 12-weekse programma hun talent 
nog verder kunnen ontwikkelen. En de Sport-
Carrousel voor alle kinderen die graag nieuwe 
sporten willen ontdekken of naast hun eigen 
sport vaardiger in bewegen willen worden.  

Mochten jullie vragen hebben over de gymles-
sen, de beweegtest of één van de nieuwe pro-
jecten neem gerust contact met mij op. 

Met sportieve groet, 

Jord Klein Gunnewiek  
Sport Federatie Berkelland 
www.sportfederatieberkelland.nl  
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