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KALENDER OKTOBER 
2 oktober  Start Kinderboekenweek 
4 oktober Schoolverpleegkundige groep 2 
5 oktober Staking  
5 oktober Dag van de leraar 
6 oktober Dorpsböke groep 4-5 
9 oktober Groep 7-8 technieklokaal 
12 oktober  Dorpsböke groep 6-7-8 
12 oktober Bibliotheekbezoek Borculo groep 

1-2-3 en groep 4-5 
12 oktober Kinderboekenmarkt 
16 oktober Herfstvakantie t/m 20 okt. 
23 oktober Hoofdluis controle 
26 oktober  Dorpsböke groep 1-2-3 
 

 

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 
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 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek begint bijna  weer: 4 
oktober. Dit jaar is het thema van de Kinder-
boekenweek: Gruwelijk eng! 
Hierover heeft u  een aparte mail met informa-
tiebrief ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staking 
Zoals u onlangs in de mail heeft kunnen lezen 
hebben de vakbonden een algemene staking 
uitgeroepen. Deze staking zal plaatsvinden op 
de dag die bekend staat als de dag van de le-
raar ( 5 oktober).  Ook G.A. van der Lugtschool 

gaat mee met deze staking en zal daarom fysiek 
dicht zijn. Mocht u voor deze dag opvang nodig 
hebben dan kunt u contact opnemen met Jo-
lien Vosman.  
Intern vertrouwenspersoon 
Binnen de school hebben wij een intern ver-
trouwenspersoon. Haar naam is Renske Spra-
kel- van Amersfoort ( leerkracht groep 6-7-8). 
Bij haar kunnen leerlingen en ouders ( en me-
dewerkers) 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 vertrouwensper-
soon wordt bekeken wat er gedaan moet wor-
den. Gekeken wordt wie of welke instantie er 
ingeschakeld moet worden om tot de best mo-
gelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht 
zijn wordt een klacht doorverwezen naar de 
externe vertrouwenspersoon en/of de onaf-
hankelijke klachtencommissie van de bestu-
renorganisatie waarbij wij als school zijn aange-
sloten. 
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De externe vertrouwenspersoon van onze 
school is de dhr. M. v.d. Hoek, [Iselinge / IJssel-
groep Doetinchem, telefoon 088-0931888]. 
 
Gezondheidsonderzoek 5 jarigen 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de 
scholen, de kinderen en hun ouders bij een 
gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort 
het gezondheidsonderzoek van 5-jarigen door 
de jeugdverpleegkundige bij. De jeugdver-
pleegkundige bekijkt onder andere of de kin-
deren goed groeien, horen en zien. Er is ook 
ruimte voor vragen.  
 
Workshopavond 
Dit schooljaar staat de workshopavond weer op 
het programma. Een avond waarbij u als ouder 
kunt ervaren hoe een les voor uw kind eruit 
ziet. Dit zal zijn op donderdag 2 november no-
teer deze datum alvast in uw agenda.  
Meer informatie hierover volgt.  
 
Kleding inzameling 
Dit schooljaar doen wij mee met een twee jaar-
lijkse scholenactie kledinginzameling. Voor on-
ze school wordt de eerste inzameling op vrijdag 
10 november opgehaald. 
Heeft u nog ‘oude’ kleding thuis en wilt u op 
die manier een bijdrage doen aan deze inzame-
ling dan kunt u de zakken met kleding vanaf 
maandag 6 november t/m vrijdagochtend 10 
november inleveren op school.  
 
 

Kans met een gans 
Vrijdag 22 september was het zover Kans met 
een gans! Het was een avond vol verassingen, 
zo konden niet alleen de ganzen bepalen wie er 
in de prijzen zouden vallen, maar ook de loting 
heeft nog veel winnaars gemaakt.  
Deze ludieke actie heeft een prachtige bijdrage 
geleverd om de herinrichting van het nieuwe 
schoolplein mede mogelijk te kunnen maken. 
Totaal is er een bedrag van € 2065,- euro opge-
haald. Naast dit bedrag zijn er verschillende 
subsidies aangevraagd om tot het bedrag te 
kunnen komen voor de totale kosten. Tot op 
heden is er helaas nog geen reactie geweest op 
de subsidie aanvragen en moeten we nog even 
geduld hebben.  
 
In het voorjaar 2018 staat een renovatie aan de 
Diepenheimseweg op de agenda van de ge-
meente. Ons doel is om met de herinrichting 
van het schoolplein bij hen aan te sluiten zodat 
we gezamenlijk de kosten kunnen delen voor 
gemeentelijke materialen die verplaatst moe-
ten worden denkend aan de lantaarnpaal en 
het creëren van extra parkeer mogelijkheden 
rond om de school.  
 
Zodra er meer informatie is over de aange-
vraagde subsidies brengen wij u hiervan op de 
hoogte.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


