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Kalender OKTOBER 
4 okt Voorstelling gr1/2 “Egalus” 
5 okt Start Kinderboekenweek 
10 okt Parro open voor inschrijving ou-

dergesprekken 
11 okt  Voorstelling gr 5/6 “Professor S” 
12 okt Studiedag, alle leerlingen vrij 
14 okt  Voorstelling gr 7/8 “Ik ben Vin-

cent 
17 okt Deze week Oudergesprekken  
19 okt Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
20 okt  Voorstelling gr 3/ 4 “Superjuffie” 
24 okt Herfstvakantie t/m 28 okt. 

 

Kalender NOVEMBER 
2 nov Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
14 nov Studiedag alle leerlingen vrij 
16 nov Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
23 nov Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
 
Preview 
5 dec Bezoekt Sinterklaas onze school 
 

 
 
 
 
 

Babynieuws 
Juf Marlin en haar partner Christiaan zijn in 
verwachting van hun tweede kindje. Juf Marlin 
is in maart uitgerekend en zal als alles naar 
wens verloopt 30 januari met verlof gaan. 

 
Opleidingsschool 
Zoals u wellicht weet, is de G.A. van der Lugt-
school een opleidingsschool. Dat houdt in dat 
we vanuit allerlei verschillende opleidingen 
studenten begeleiden in hun professionalise-
ring. Het hele team is getraind om mentor te 
zijn. We vinden het belangrijk dat studen-
ten/stagiaires/scholieren de kans krijgen zich-
zelf binnen onze school te ontwikkelen. Van-
daar dat u in onze groepen studenten zult aan-

treffen van verschillende scholen en studierich-
tingen.  
 
Dit jaar verwelkomen we: 
In groep 1-2 
Femke Veenstra op maandag en dinsdag t./m 
de kerstvakantie, daarna maandag t/m woens-
dag (3e jaars onderwijsassistent) vanuit ROC 
Aventus. Dit is voor de periode september t/m 
juni.  
Sem van Rooijen op vrijdag (4e jaars voortgezet 
onderwijs). Dit is voor de periode van septem-
ber t/m maart.   
 
In groep 3-4 
Danae van Hout op maandag en dinsdag (2e  
jaars onderwijsassistent) in groep 3-4 vanuit 
ROC Aventus. Dit is voor de periode september 
t/m juni.  
 
In groep 7-8 
Imke Markerink op donderdag (1e jaars PABO). 
Dit is voor de periode van september t/m juni. 
Vanaf februari zal Imke gaan stagelopen in 
groep 1-2.  
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Thematisch werken 
Vorige week hebben wij ons thema “Macht en 
Regels” afgesloten. Het was een fijn thema om 
de eerste schoolweken mee te starten. De 
schoolregels en afspraken over hoe we met 
elkaar omgaan kwamen hier mooi in aan bod. 
Ook was het thema heel erg boeiend. We heb-
ben het nl. o.a. over het Koningshuis gehad en 
het overlijden van Koningin Elisabeth in Enge-
land en Prinsjesdag in ons eigen land gaf ons 
hier een heel goed beeld over. 
 
Deze week starten we met het nieuwe thema 
“GiGa-Groen. 
In groep 1 t/m 4 gaan we het hebben over de 
het bos. Hoe verandert het bos gedurende de 
seizoenen? Hoe gaat de kringloop van een 
boom/plant? 
 
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 starten 1 week 
later met het thema Gi-ga-groen.  Dit is omdat 
zij nog niet helemaal klaar zijn met het thema 
macht en regels. Zo zijn ze onder andere nog 
bezig met een brief schrijven aan onze burge-
meester van Berkelland.  
Wel starten de leerlingen uit groep 5 t/m 8 op 
de creatieve maandagmiddag al met het wer-
ken met natuurlijke materialen. 
 
Als afsluiting van dit thema willen wij weer een 
bezoek brengen aan een museum. Deze keer 
natuurlijk een GiGa-Groen museum: Natura 
Docet in Denekamp. Om dit bezoek te bekosti-
gen laten we de leerlingen hun entreeprijs bij 
elkaar sparen door in hun eigen omgeving na-

tuurlijke klusjes te doen zoals; grasmaaien, bla-
deren harken, onkruid wieden, etc. Hiervoor 
ontvangen zij binnenkort een bingokaart. Wan-
neer alle klusjes 1x zijn gedaan, is het bedrag 
bij elkaar gespaard! Verdere informatie ont-
vangt u t.z.t. 

 
Kinderboekenweek  
Woensdag 5 oktober zal de Kinderboekenweek 
2022 van start gaan. Gedurende deze ander-
halve week zullen wij in de klassen extra aan-
dacht besteden aan leesbevordering.  
 
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 5 oktober. Hier-
voor mogen de leerlingen kinderboeken mee-
nemen die zij willen verkopen. Geef je op bij juf 
Roos. Dit kan tot dinsdag 4 oktober via 
r.heusinkveld@oponoa.nl Wanneer je boeken 
te verkopen hebt, krijg je een plekje in de 
school (of bij mooi weer buiten) 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 
boeken en kleed (in tas voorzien van naam) 
mee naar school. Woensdagochtend gaat om 
11:00 uur de markt open en gaan de leerkrach-
ten samen met de leerlingen langs de boeken-
markt. Wanneer je geld mee neemt om boeken 
te kopen, dan graag in gepaste munten. 
 
Aanbod Bibliotheek 
De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in 
het kader van deze feestelijke week in vier bi-
bliotheken voorstellingen voor kinderen van 4 
tot en met 8 jaar. Informatie hierover vindt u in 
de twee bijlagen van deze nieuwsbrief. 
Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, 
maar reserveren is noodzakelijk en kan via deze 
pagina: https://oostachterhoek.op-
shop.nl/?search=kinderboekenweek 
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Voorstellingen  
Vanuit Culturele Commissie Borculo wordt ie-
der jaar een cultureel programma aangeboden 
aan de kinderen van aangesloten scholen. Het 
aanbod varieert en  is circulair. Dat betekent 
dat verschillende disciplines aan bod komen en 
rouleren zoals literatuur, dans, muziek.  
Zo hebben de kinderen vorig jaar een aanbod 
Dans gehad en is dit jaar Literatuur aan bod. In 
het kader van de Kinderboekenweek, en het 
door corona gemiste aanbod van de afgelopen 
2 jaar, is besloten om alle kinderen van scholen 
die bij deze commissie aangesloten zijn dit jaar 
een theatervoorstelling aan te bieden rondom 
de Kinderboekenweek n.a.v. een boek. 
Dit betekent dat alle groepen van onze school 
in oktober een theater voorstelling zullen gaan 
bezoeken.  
Voor de groepen 3 t/m 8 zal dat een voorstel-
ling zijn in Theater De Storm in Winterswijk, 
voor groep 1/ 2 een voorstelling in de Volhar-
ding in Borculo. 
 
Groep 1/ 2 gaat naar de voorstelling “Egalus”, 
over een rommelprikkende egel, die kinderen 
(en volwassenen) laat beseffen hoe wonder-
mooi en waardevol onze natuur is. 
 
Groep 3/ 4 gaat naar “Superjuffie”, een juf die 
niet zomaar een juf is maar een Superjuf. 
 
Groep 5/6  bezoekt de voorstelling “Professor 
S” die met zijn laboratorium door het land reist. 
Hij helpt iedereen door ze te leren beter te 

rekenen, harder te lopen, gezonder te zijn en 
ook nog liever worden. 
 
Groep 7/8, als laatste, gaat naar “Ik ben Vin-
cent” over een jongen Vincent die alles weet 
over overleven in de natuur, maar in zijn klas 
vindt hij overleven een stuk moeilijker. Hij 
wordt gepest… 
 
De groepen 3 t/m 8 gaan per bus naar de voor-
stelling, groep 1/2 met eigen vervoer. 
Alle voorstellingen vinden plaats onder school-
tijd. De groepen zijn dan voor 14.00 uur terug 
op school. 
Let op: Alleen groep 7/8 heeft een voorstelling 
die duurt tot 14.00 uur. Zij zullen tegen 14.50 
uur terug zijn op school.  
 
Opgave oudergesprekken 
Vanaf maandag 10 oktober zullen wij vanaf 
16:00 uur Parro openzetten voor de ouderge-
sprekken. U kunt hierin zelf een dag en tijd kie-
zen die opengesteld staan.   
 
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. 
 
 
 
 

Cursus Doorgaande leerlijn groep 1 t/m 3 
Juf Fleur, Juf Chantal en Juf Roos gaan deze 
cursus volgen waarbij ze aan de slag gaan met 
het thematisch werken. Een rijke leeromgeving 
is een voorwaarde om thematisch te kunnen 
werken; betrokken leerlingen door betekenis-
volle activiteiten en via spel werken aan de 
executieve functies (zelfsturing). Niet alleen bij 
kleuters, maar ook als doorgaande lijn naar 
groep 3 (en verder…).  
 
Nieuwe leerling  
Na de herfstvakantie start Julia Holthof bij ons 
op school in groep 5. Wij Wensen Julia een hele 
fijne tijd bij ons op school! 
 

 


