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KALENDER SEPTEMBER 
2 september Start van het nieuwe schooljaar 
2 september Hoofdluiscontrole  
4 september Zakelijke OR/MR vergadering 
9 september Informatieavond groep 1-2-3 
12 september Dorpsböke groep 7-8 
12 september Informatieavond groep 4-5-6  
                          en groep 7-8 
12 september Omgekeerde oudergesprekken 
11 september  Studiedag alle leerlingen vrij 
19 september MR vergadering 
19 september Dorpsböke groep 1-2-3 
24 september Schoolfotograaf 
26 september Jaar-uitje MR/OR/Team 
26 september Dorpsböke groep 4-5-6 
30 september Start Kinderboekenweek 

 

KALENDER OKTOBER 
3 oktober Dorpsböke groep 7-8 
9 oktober Studiedag alle leerlingen vrijdag  
10 oktober Dorpsböke groep 1-2-3 
17 oktober Dorpsböke groep 4-5-6 
19 oktober Appeldag Biewinkels 
21 oktober Herfstvakantie t/m 25 okt 
31 oktober MR vergadering 

 

 
Schooljaar 2019-2020  
Na een welverdiende vakantie zijn we begon-
nen aan het schooljaar 2019/2020. We hopen 
er weer een leerzaam en plezierig schooljaar 
van te maken. Een nauwe samenwerking tus-
sen ouders en leerkrachten is de basis. Wij vin-
den het dan ook belangrijk dat kinderen zich 
veilig en prettig voelen op school, dat de ou-
ders zich betrokken voelen en dat de kwaliteit 
van het onderwijs optimaal is. Wij vertrouwen 
erop dat leerlingen en ouders een plezierig 
schooljaar zullen beleven en rekenen op een 
goede samenwerking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiedagen 
In het afgelopen schooljaar en ook in het ko-
mende schooljaar zijn er studiedagen gepland.  
 
De studiedagen hebben als thema de visie die 
vorig schooljaar tot stand is gekomen verder 
vorm te geven binnen de school en daar bij de 
schoolontwikkelingsaspecten verder uit te be-
reiden. Daarnaast zullen ook alle leerkracht dit 
schooljaar weer een opfriscursus EHBO volgen. 
 
Noteer de hieronder genoemde data alvast in 
uw agenda: 
- Woensdag 11 september alle leerlingen vrij 
- Maandag 3 februari alle leerlingen vrij 
- Dinsdag 9 juni studiemiddag alle leerlingen 

vanaf 12 uur vrij 
 
Daarnaast hebben wij in de nieuwsbrief van 
maart al twee studiedagen vermeld waarop er 
OPONOA breed een studiedag zal plaatsvinden. 
Deze zijn woensdag 9 oktober 2019  en vrijdag 
10 april 2020 ( goede vrijdag). 
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Informatieavond 
Ieder schooljaar starten wij met een informa-
tieavond. Tijdens deze avond verteld de 
groepsleerkracht wat de leerlingen en ook u 
ouders dit schooljaar kunt verwachten van het 
betreffende leerjaar van uw kind.  
Wij hopen u allen te zien op deze informatie-
avond. 
 
Maandag 9 september:  
Groep 1-2  19.00 tot 19.30  
Groep 1-2-3  algemeen 19.30 tot 20.00 uur  
Groep 3  20.00 tot 20.30 uur  
 
Donderdag 12 september:  
Groep 7-8 18.30 tot 19.15 uur  
Groep 4-5-6  19.30 tot 20.15 uur 
 
Gymles 
Ook dit schooljaar worden de gymlessen verzorgt 
door Sportfederatie Berkelland. Deze lessen vin-
den plaats in sporthal De Brenneker.  
Vanaf dit schooljaar gaan ook de leerlingen uit 
groep 1-2-3 eenmaal per weer in deze sporthal 
gymmen. Wij willen daarom de ouders van groep 
1-2-3 vragen om de leerlingen op woensdag gym-
kleding mee te geven naar school. 
 
Gymrooster: 
Groep 1-2-3 woensdag 11:30 -12:00 uur 
Groep4-5-6 woensdag en vrijdag 12:30 -13:15 uur 
Groep 7-8 woensdag en vrijdag 13:15- 14:00 uur

  
 
 
 

Medisch protocol  
Hierbij willen wij u vragen om eventuele wijzi-
gingen/aanvullingen omtrent en het protocol 
medisch handelen door te geven aan de leer-
kracht. Mochten er geen wijzigingen 
/aanvullingen zijn gaan wij ervan uit dat het-
geen u voorheen heeft ingevuld nog van kracht 
is.  
 
Dorpsböke en Godsdienst  
Wij gaan er vanuit dat er geen wijzigingen zijn 
ten opzichte van een bezoek aan de Gods-
dienstlessen en Dorpsböke. Mocht dit wel zo 
zijn dan kunt u dit aangeven bij de groepsleer-
kracht of aan locatiecoördinator 
 
Communicatie  
Ochtend  
’s Ochtends zal de eerste bel om 8.20 uur gaan. 
Vanaf die tijd is de deur voor de basisschool-
leerlingen open en mogen de kinderen naar 
binnen. Vanaf dan zal de leerkracht aanwezig 
zijn en zijn leerlingen welkom in het klaslokaal. 
I.v.m. drukte in de hal en het bevorderen van 
de zelfredzaamheid is het wenselijk dat de leer-
lingen van de midden- en bovenbouw zelfstan-
dig de school binnen gaan.  
We zouden het fijn vinden dat de ouders van 
groep 1-2-3 in het halletje afscheid nemen van 
hun kind(eren). In de klas kunnen de leerlingen 
dan rustig met hun inloop-werkje aan de slag. 
Om 8.25 uur gaat de tweede bel. Alle leerlingen 
moeten dan naar binnen komen, zodat we om 
8.30 uur ook echt met de lessen kunnen star-
ten. 

Voor een korte boodschap omtrent uw kind, is 
de leerkracht ’s ochtends tussen de eerste en 
tweede bel voor u beschikbaar. Heeft u een 
uitgebreidere mededeling of wilt u een werkje 
van uw kind(eren) bekijken, dan is hier na 
schooltijd gelegenheid voor. U kunt ook een 
mailtje sturen naar de groepsleerkracht met de 
betreffende mededeling  
→ naamleerkracht@vdlugtschool.nl 
 
Middag → gesprekken na schooltijd  
Aangezien wij geen pauze hebben onder 
schooltijd (8.20 uur tot ca. 14.00 uur), zijn wij 
verplicht om de pauze na schooltijd op te ne-
men. Wij zullen gesprekken dan ook zoveel 
mogelijk vanaf 15.00 uur inplannen. Zorgge-
sprekken worden binnen de werktijden van de 
leerkracht en intern begeleidster gehouden en 
zullen zoveel mogelijk in overleg met u als ou-
der(s) gepland worden. De leerkracht die op die 
dag werkt, zal ook degene zijn die bij het ge-
sprek aanschuift. 
 
Aanspreekpunt  
M.b.t. zaken die uw kind(eren) aangaan, is de 
groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. 
Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u 
zich richten tot de IB-er (in geval van zorg) of 
tot de locatiecoördinator (in andere gevallen). 
Op het bordje bij de werkkamer staat aangege-
ven wanneer zij aanwezig zijn. De directeur van 
het onderwijsteam (Co van Schaik) kunt u even-
tueel bereiken op 0545- 250027.  
 
 



Telefonisch contact  
Op school zijn voornamelijk leerkrachten aan-
wezig. Wij willen u vragen hier rekening mee te 
houden met het opnemen van telefonisch con-
tact. U kunt het best buiten de schooltijden 
(voor 8.15 uur en na 14.15 uur) bellen, zodat de 
leerkrachten tijdens de les de telefoon niet op 
hoeven te nemen. Voor noodgevallen kunt u 
natuurlijk wel onder schooltijd bellen. Alvast 
bedankt voor de medewerking! 
 
Omgekeerde oudergesprekken 
Dit jaar bieden we u, bij de start van dit school-
jaar op donderdag 12 september, de mogelijk-
heid voor een omgekeerd oudergesprek. Dit 
heeft als doel: 'wat moeten wij, als leerkrach-
ten, van uw kind weten, wat ons tot nu toe nog 
niet bekend is?' Als u dit wenst, kunt u zich 
hiervoor inschrijven, een  inschrijflijst komt bij 
elke klas te hangen. Voor de duidelijkheid: dit is 
een facultatief gesprek op initiatief van u als 
ouder en er zal vanuit school dan ook nog geen 
informatie gegeven worden over (de schoolre-
sultaten van) uw kind.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Dinsdag 24 september komt de schoolfotograaf 
bij ons op school. Deze dag worden er groeps-
foto's, individuele foto's en gezinsfoto's ge-
maakt. Om deze dag soepel te laten verlopen, 
hebben wij een rooster opgesteld:  
 
8.30-9.30  gezinsfoto's met broertjes/zusjes 
  die wel op school/peutergroep 
  zitten  
9.30-10.15  peutergroep (individuele foto’s) 
10.15-11.15 groep 1-2-3 (individuele foto's)  
11.15-12.00 groepsfoto’s 
12.30-13.00 groep 4-5-6 (individuele foto's) 
13.00-13.45 groep 7-8 (individuele foto's) 
va. 14.00 gezinsfoto's met broers/zussen 
  die niet meer/nog niet op  
  school/peutergroep zitten  
 
 
De gezinsfoto's met broers/zussen die niet 
meer bij ons op school zitten, worden dus na 
schooltijd gemaakt. Onder schooltijd worden 
de andere gezinsfoto's gemaakt. De kinderen 
worden hiervoor uit de klassen en peuterop-
vang opgehaald. Hier zullen ouders van de ou-
derraad ter begeleiding bij aanwezig zijn.  

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema 
“Reis mee!” Niet de bestemming maar het ver-
voer erheen staat centraal tijdens deze Kinder-
boekenweek. Ontdek de ruimte met een raket, 
beleef avonturen op een cruiseschip, verken 
een land tijdens een roadtrip, trek rond met 
een tractor en zeil de wereld rond op een ca-
tamaran. Met een boek kun je elke reis maken 
die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Wij 
werken twee weken (maandag 30 september 
t/m vrijdag 13 oktober) schoolbreed aan dit  
project en besteden deze dagen extra aandacht 
aan leesbevordering. Via een aparte infobrief 
ontvangt u t.z.t. informatie over deze twee pro-
jectweken. 
 

  
 
Typecursus  
Ook dit schooljaar hebben de leerlingen van 
groep 6-7-8 een uitnodiging meegekregen om 
deel te nemen aan de typecursus. Wanneer je 
mee wilt doen aan deze cursus meldt je dan 
uiterlijk dinsdag 24 september aan. Dit kan 
door je inschrijfformulier in te leveren bij de 
Locatiecoördinator. 
 
 



Even kennismaken 
 

 
 
Hallo, mijn naam is Nick Abbink en ik zal dit 
schooljaar stage lopen in groep 1-2-3.  
Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Neede. 
Vanaf september 2019 begin ik in Almelo aan 
de opleiding Helpende zorg en welzijn en zal 
van dinsdag t/m vrijdag op jullie school in 
Gelselaar te vinden zijn.  In mijn vrije tijd sport 
ik graag en doe ik aan voetbal en hardlopen, en 
werk ik als bijbaan in de ouderenzorg. 
Ik kijk erg uit naar het komende schooljaar en 
zie jullie snel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intern vertrouwenspersoon  
Binnen de school hebben wij een intern vertrou-
wenspersoon. Michelle Groothuis (leerkracht 
groep 7-8). 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 vertrouwensper-
soon wordt bekeken wat er gedaan moet wor-
den. Gekeken wordt wie of welke instantie er 
ingeschakeld moet worden om tot de best moge-
lijke 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 
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