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KALENDER OKTOBER 
1 oktober Start Kinderboekenweek 
3 oktober Studiedag alle leerlingen vrij 
11 oktober Boekenmarkt + open huis 
12 oktober Kleding inzameling 
16 oktober inloopspreekuur GGD 
16 oktober informatieavond 
22 oktober Herfstvakantie t/m 26 okt 
23 oktober Waterpolo toernooi gr 3 t/m 6 
 

 

KALENDER NOVEMBER 
3 november  Badminton toernooi Groep 5+6  
8 november Studiedag alle leerlingen vrij 
8 november OR/MR vergadering 19:00 uur 
21 november Kennismaken Zone College 

Borculo groep 8 
23 november Koffieochtend 8:30 uur 
28 november  Kennismaken Zone College 
Borculo groep 8 
 

 
 
 
 
 

Mogen wij ons even voorstellen 
 
Hallo mijn naam is Jet de Ruiter, ben 16 jaar en 
woon in Lochuizen (Neede). 
Ik zit in het 4e jaar van Het Assink Lyceum in 
Neede en heb gekozen voor de richting Zorg en 
Welzijn. 
Een dag per week (dinsdag) loop ik stage. 
 
Een van de doelen van de stage is het 
onderzoeken op mijn vervolgopleiding. 
Voor dat ik naar het Assink Lyceum ging zat ik 
op de basisschool O.B.S Markvelde.  
 
De komende maanden 
loop ik stage in groep 1, 
2 en 3 bij juf Roos.  
Ik heb tot nu toe al best 
veel geleerd en heb het 
super naar mijn zin. 
 
 
 
 
 

Hallo, Ik ben Jelke 
Rinders en ben 17 jaar 
oud. Ik doe de opleiding 
dienstverlening niveau 2 
en dit doe ik op het 
Graafschap college in 
Groenlo. Ik loop stage in 
groep 1,2 en 3 dit doe ik 
tot aan april.  
Ik vind het hartstikke 
leuk om met kinderen te 
werken dus we maken er 
wat leuks van samen!  
 
Leesflits 
Iedere maand komt er een rubriek ‘leesflits’ in 
de nieuwsbrief. Deze maand gaat het over de 
Kinderboekenweek. 
De Kinderboekenweek begint bijna weer: 3 
oktober is het zover! Dit jaar is het thema van 
de Kinderboekenweek: Vriendschap. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hierover 
extra informatie. 
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Intern vertrouwenspersoon  
Binnen de school hebben wij een intern 
vertrouwenspersoon. Jasmijn Geerdink 
(leerkracht groep 1-2-3). Bij haar kunnen 
leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht 
met klachten en/of zaken die men 
vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct 
met docenten of locatie coördinator willen 
doen. 
 
In het overleg met de interne 
vertrouwenspersoon wordt bekeken wat er 
gedaan moet worden. Gekeken wordt wie of 
welke instantie er ingeschakeld moet worden 
om tot de best mogelijke oplossing te komen. 
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht 
doorverwezen naar de externe 
vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke 
klachtencommissie van de besturenorganisatie 
waarbij wij als school zijn aangesloten.  
De externe vertrouwenspersoon van onze 
school is MV. Yvonne Kamsma, [Iselinge / 
IJsselgroep Doetinchem, telefoon 088-
0931439].  
E-mail: Yvonne_kamsma@ijsselgroep.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kleding inzameling  
Ook dit schooljaar doen wij weer mee met  de 
scholenactie kledinginzameling. Voor onze 
school wordt de eerste inzameling op vrijdag 
12 oktober opgehaald. Heeft u nog ‘oude’ 
kleding thuis en wilt u op die manier een 
bijdrage doen aan deze inzameling dan kunt u 
de zakken met kleding vanaf maandag 8 
oktober t/m vrijdagochtend 12 oktober 
inleveren in het fietsenhok op het schoolplein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opruimen 
Wie de boel thuis opruimt, komt nog eens wat 
tegen. Op de G.A. van der Lugtschool is dit niet 
anders.  
Dit is een flinke klus, want behalve in lesgeven 
waren ook alle leerkrachten die in de afgelopen 
jaren op de G.A. van der Lugtschool werkten 
goed in bewaren.  
 
Daarnaast is het ook tijd voor vernieuwing. De 
overheid heeft geld vrij gemaakt om de 
werkdruk in het onderwijs te verminderen. 
Deze gelden hebben wij op de G.A. van der 
Lugtschool besteedt aan nieuwe ICT middelen.  
 
Dit betekent dat alle oude (vaste) computers 
ruimte gaan maken voor nieuwe Chrome 
Books. 
Daarom is het mogelijk om op vrijdag 26 
oktober tussen 10:00 uur en 12:00 uur een 
vaste computer te kopen voor €10,- euro.  
 
Heb je belangstelling wees er dan snel bij, want 
op = op en natuurlijk niet geheel onbelangrijk 
garantie tot aan de deur.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jeugdverpleegkundige  
Jeugdverpleegkundige op uw school 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Maria 
Krabbenborg. 
 
Het komende schooljaar zal ik net als andere 
jaren 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 
inloopspreekuur op school. Ouders, leerlingen 
en leerkrachten zijn altijd welkom om bij me 
binnen te lopen. Ik hoop tijdens controles of 
het inloopspreekuur u verder te kunnen helpen 
met vragen rondom opvoeding,  pesten, 
scheiding, psycho- sociale problemen, 
faalangst, voeding en gewicht, maar ook vragen 
over slapen en zindelijkheid.  
Als ouder bent u ook van harte welkom 
wanneer u de lengte/het gewicht van uw kind 
wil weten of graag de ogen of oren wil laten 
testen.  
 
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. 
Wanneer nodig kan ik ook een jeugdarts 
inschakelen om mee te denken.  
 
U kunt me ook altijd een mail sturen – 
m.krabbenborg@ggdnog.nl 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet 

Maria 
Krabb
enbor
g 
 
 

 
 
 
 
Groepsfases 
Tijdens de informatieavond op 3 en 4 
september hebben wij u verteld dat iedere 
groep zich opnieuw gaat vormen aan het begin 
van het schooljaar.  
 
Daarom wordt er aan het begin van het 
schooljaar extra tijd vrij gemaakt om deze 
groepsvorming met elkaar samen te doorlopen. 
Denk hierbij aan spelvormen, gesprekjes en 
inzet van Kwinklessen om de groepsvorming te 
versterken. U ontvangt iedere maand een e-
mail met daarin de Kwink-info. Het is erg 
prettig voor iedereen dat ouders en school 
samenwerken in het proces van 

groepsvorming. Graag vragen wij daarom uw 
aandacht hiervoor. Om samen met ons de 
groepsvorming te ondersteunen waar nodig en 
ook het gesprek met uw kind aan te gaan over 
hoe uw kind deze groepsvorming ervaart. Wij 
hopen op een goede samenwerking tussen 
school en thuis.  
 
Vijf bepalende groepsfases. Hoe wordt een klas 
een prettige groep? Dat gaat niet vanzelf. 
Vragen die spelen zijn: Wie bepalen de sfeer? 
Wie is de leider? Zijn er ook informele leiders? 
Wie zijn de meelopers? Jarenlang onderzoek 
naar groepsdynamica toont aan dat een leraar 
die rekening houdt met de fases die een groep 
doormaakt en daar zowel sturend als volgend 
in acteert, de beste voorwaarden creëert voor 
een succesvol en prettig jaar.  
 
Die groepsfases zijn:  
1. forming: kennismaking en oriëntatie: wie is 
wie en hoe werkt het hier; 
 2. norming: normen, regels en 
gedragsverwachtingen, al dan niet op basis van 
de benadering van Positive Behavior Support 
waarin de gezamenlijke waarden van het 
schoolteam centraal staan);  
3. storming: de strijd om de hiërarchie, een 
sociaal ‘gevecht’ om op verbaal, fysiek en 
‘digitaal’ vlak zo hoog mogelijk te komen; 
 4. performing: zijn de eerste drie fases goed 
verlopen, dan is dit de periode van een positief 
leer- en leefklimaat en is de klas een groep;  
5. adjourning: de periode van voorbereiden op 
het afscheid.  
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Hoe lang elke fase duurt valt moeilijk in zijn 
algemeenheid te zeggen, maar grof geduid 
moeten de fases van forming, norming en 
storming voor een verder prettig en succesvol 
jaar met de groep voor de herfstvakantie goed 
zijn doorlopen. Elke groep maakt deze fases 
door. Ook groepen die ongewijzigd en met 
dezelfde leerkracht na de zomervakantie met 
elkaar verder gaan, omdat tijdens de 
vakantieperiode verlegen kinderen 
zelfverzekerder terug kunnen komen, fysiek en 
mentaal gegroeid zijn enz.  
 
 


