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KALENDER AUGUSTUS/ SEPTEMBER 
31 augustus Start nieuwe schooljaar 
9 september Studiemiddag alle leerlingen om 

12.00 uur vrij 
16 september Zakelijke OR/MR vergadering 
21 september Start projectweken “En toen” 
22 september Workshops fotografie 
25 september Workshops fotografie 
22 september  Nationale buitenlesdag 
28 september Schoolfotograaf 
25 september Studiemiddag alle leerlingen om 

12.00 uur vrij 
30 september Start Kinderboekenweek t/m 13 

oktober 

 

KALENDER OKTOBER 
2 oktober Vergadering leerlingenraad 
10 oktober Appeldag Biewinkels 
14 oktober Studiedag alle leerlingen vrij 
19 oktober Herfstvakantie t/m 23 oktober 

 
Start van het nieuwe schooljaar 
Doordat het Coronavirus rechts en links weer 
oplaait en de 1,5 meter regel nog steeds moet 
worden gehanteerd willen wij u vragen om net 
als voor de zomervakantie op het schoolplein  

afscheid te nemen van uw kind zodat hij of zij 
zelfstandig naar de eigen groep kan lopen.  
Alvast onze dank daarvoor.  
Wij starten dit schooljaar weer op maandag 31 
augustus. In de nieuwsbrief van maart heeft 
gestaan dat wij de intentie hadden om op dins-
dag 1 september te gaan starten in verband 
met het Gelselaars feest, maar doordat het 
afgelopen half jaar voor niemand ‘normaal’ was 
en de leerlingen al veel onderwijstijd hebben 
gemist is er voor gekozen om toch op maandag 
31 augustus te gaan starten, wij hopen hierbij 
op uw begrip.  
 
Schooljaar 2020-2021  
Na een welverdiende vakantie zijn we begon-
nen aan het schooljaar 2020/2021. We hopen 
er een leerzaam en plezierig schooljaar van te 
maken. Een nauwe samenwerking tussen ou-
ders en leerkrachten is de basis. Wij vinden het 
dan ook belangrijk dat kinderen zich veilig en 
prettig voelen op school, 
dat de ouders zich be-
trokken voelen en dat de 
kwaliteit van het onder-
wijs optimaal is. Wij ver-
trouwen erop dat leer-

lingen en ouders een plezierig schooljaar zullen 
beleven en rekenen op een goede samenwer-
king. 
 
Studiedagen 
In het afgelopen schooljaar en ook in het ko-
mende schooljaar zijn er studiedagen gepland.  
 
De studiedagen staan in het teken van de 
schoolontwikkeling zoals deze is beschreven 
voor het schooljaar 2020/2021. Een van de 
speerpunten waaraan wij dit schooljaar veel 
aandacht gaan besteden is begrijpend lezen. 
Hiervoor wordt het hele team bijgeschoold, 
maar ook het groepsdoorbrekend thematisch 
werken is een speerpunt voor het komende 
schooljaar. Daarnaast gaan we ons als team 
verdiepen in nieuwe rekenmethodes voor de 
toekomst en zullen ook alle leerkrachten dit 
schooljaar weer een opfriscursus EHBO volgen. 
 
Noteer de hieronder genoemde data alvast in 
uw agenda: 

- Woensdag 9 september , Studiemiddag 
alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

- Vrijdag 25 september, Studiemiddag alle 
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
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- Woensdag 14 oktober, Studiedag alle 
leerlingen vrij 

- Maandag 8 februari, Studiedag alle leer-
lingen vrij 

- Vrijdag 2 april, Studiedag alle leerlingen 
vrij 

- Dinsdag 11 mei, Studiemiddag alle leer-
lingen vanaf 12.00 uur vrij 

De informatie over vakanties en studiedagen is 
ook terug te vinden op onze website:  
https://www.vdlugtschool.nl/ 
 
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.  
 
In verband met de aangepaste maatregelen 
vanuit de persconferentie dinsdag 18 augustus 
j.l. willen we ook tijdens de informatieavonden 
de 1,5 meter regel in acht houden. Hierdoor is 
er een wijziging in de tijden van de informatie-
avond en willen wij u vragen om per gezin met 
maximaal 1 ouder aanwezig te zijn.  
Daarnaast willen wij u ook graag vragen om 
even via een e-mail naar de betreffende leer-
kracht door te geven bij welke groepsinformatie 
u aanwezig wilt zijn. 
De mailadressen hiervoor zijn: 
Roos@vdlugtschool.nl 
Anouk@vdlugtschool.nl 
Michelle@vdlugtschool.nl  
 

Wij hopen van ieder kind een ouder te zien op 
deze informatieavond. 
 
Maandag 7 september:  
Groep 7-8  18.30 tot 19.15  
Groep 3  19.30 tot 20.00 uur  
Groep 1-2-3  algemeen 20.00 tot 20.30 uur  
Groep 1-2 20:30 tot 21:00 uur 
 
Dinsdag 8 september:  
Groep 5-6  18.30 tot 19.00 uur 
Groep 4 19:15 tot 20:00 uur 
 
Rectificatie Schoolfotograaf 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de 
schoolfotograaf zou komen op dinsdag 29 sep-
tember dit moet zijn maandag 28 september. 
Onze excuses voor de verwarring.  
Deze dag worden er groepsfoto's, individuele 
foto's en gezinsfoto's gemaakt. Om deze dag 
soepel te laten verlopen, wordt er een rooster 
opgesteld. Deze ontvangt u t.z.t. via de mail.   
 
Hoofdluiscontrole  
De hoofdluiscontrole pakken we binnen de 
school nog niet op. We vragen u als ouder zelf 
te controleren of uw kind hoofdluis heeft. In-
dien dit het geval is, wilt u dan een berichtje 
doen naar de school/groepsleerkracht. Deze zal 
dan de overige ouders attent maken op de 
melding binnen de groep.  
 
 
 
 

Gymles 
Ook dit schooljaar worden de gymlessen ver-
zorgt door Sportfederatie Berkelland. Deze les-
sen vinden plaats in sporthal De Benneker.  
 
Gymrooster: 
Groep 1-2 woensdag 11:30 -12:00 uur 
Groep 3-4 woensdag en vrijdag 12:30 -13:15 
uur 
Groep 5t/m8 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 
 
Trakteren op school 
Jarig zijn is een feest en een gezellige dag voor 
de kinderen. Ouders wordt gevraagd de dag 
van het vieren op school aan de leerkracht 
door te geven. Bij een traktatie stelt de school 
een gezonde versnapering voor iedereen op 
prijs. De verjaardag van de leerkracht wordt 
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aan het einde van het schooljaar met de groep 
gevierd. 
 
Communicatie  
Voor de zomervakantie werd u gevraagd om 
zoveel mogelijk communicatie tussen ouders 
en leerkrachten via de e-mail of telefonisch te 
bespreken.  
 
Met de ingang van dit schooljaar zijn ouders 
weer welkom in de school, maar wel graag op 
afspraak of na schooltijd.  
Gelieve willen wij u vragen zoveel mogelijk me-
dedelingen via de e-mail of telefonisch door te 
geven aan de leerkracht. Een voorbeeld hiervan 
kan zijn een bezoek aan de tandarts dat u door 
wilt geven waarbij u uw kind eerder ophaalt 
van school of wat later brengt. 
Wilt u een mail sturen dan kunt u onderstaand 
mailadres gebruiken.  
→ naamleerkracht@vdlugtschool.nl 
 
Wanneer er mededelingen zijn die niet via de 
mail of telefonisch kunnen dan kunt u de be-
treffende leerkracht voor schooltijd opzoeken 
op het plein of in de school. Een voorbeeld 
hiervan kan zijn; een kind dat is gevallen tijdens 
het fietsen naar school. 
 
Ochtend  
De schoolbel staat op dit moment nog uit i.v.m. 
het anders naar binnen gaan. .De kinderen mo-
gen nu vanaf 8:20 uur het plein op. Groep 3 
t/m 8 gaat dan naar de eigen klas en groep 1-2 
blijft buiten spelen (achter op het plein) tot 

iedereen er is. Daarna gaan zij met de leer-
kracht naar binnen.  
 
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- 275166.  
 
 
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 
Vorig schooljaar zijn we gestart met het aan-
bieden van de mogelijkheid voor een omge-
keerd oudergesprek. Ook dit jaar willen wij u 
hiervoor weer de mogelijkheid bieden op    
donderdag 10 september. 
 
Dit heeft als doel: ‘wat moeten wij, als leer-
krachten, van uw kind weten, wat ons tot nu 
toe nog niet bekend is’? 
Als u dit wenst, kunt u zich aanmelden via de 
mail van de betreffende leerkracht(en). U krijgt 
dan bericht op  welk tijdstip u verwacht wordt. 
Voor de duidelijkheid: dit is een facultatief ge-
sprek op initiatief van u als ouder en er zal van-
uit school dan ook nog geen informatie gege-
ven worden over (de schoolresultaten van) uw 
kind.   
 
Nieuwe leerlingen 
Met de start van het nieuwe schooljaar star-
ten Ties Ruesink in groep 1, Sep Bomhof in 
groep 4 en Bob Bomhof in groep 8. 
Welkom op onze school! 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderboekenweek 2020 

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: 

En toen?  

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we 

terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis 

tot leven, waardoor de wereld van vroeger 

tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 

ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van 

alles te weten over de Oudheid. 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tij-

den te ontdekken. Verken werelden uit het 

verleden door het lezen van boeken! 

Wij werken vier weken (maandag 21 septem-

ber t/m vrijdag 16 oktober) schoolbreed aan dit  

project en besteden deze dagen extra aandacht 

aan leesbevordering. Daarnaast zullen de groe-

pen 4 t/m 8 groepsdoorbrekend gaan werken 

in deze periode.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonnedoek 
In de zomervakantie is helaas het zonnedoek 
dat boven de zandbak hing kapot gegaan. Wij 
vinden dit natuurlijk erg jammer, omdat dit 
doek ervoor zorgt dat iedereen lekker in de 
schaduw in de zandbak kan spelen. Zeker tij-
dens de warme en zonnige weken die we in de 
afgelopen zomervakantie hebben gehad. 
We gaan bekijken of het mogelijk is om het 
doek te laten repareren en hopen dat we met 
elkaar zorg kunnen dragen voor het behoud 
van dit doek. Zodat iedereen zowel onder 
schooltijd als buiten schooltijd hiervan mag 
genieten.  
 
Intern vertrouwenspersoon  
Binnen de school hebben wij een intern ver-
trouwenspersoon. Anouk Bartelink (leerkracht 
groep 4-5-6). Bij haar kunnen leerlingen en ou-
ders (en medewerkers) terecht met klachten 
en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespre-
ken 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.  
 

De externe vertrouwenspersoon van onze 
school is MV. Yvonne Kamsma, [Iselinge / IJs-
selgroep Doetinchem, telefoon 088-0931439].  
E-mail: Yvonne_kamsma@ijsselgroep.nl 
 
Zorg coördinator 
Vorig schooljaar heeft Carmen Geerdink af-
scheid genomen van onze school, hierdoor wa-
ren wij intern opzoek naar een nieuwe zorg 
coördinator voor de G.A. van der Lugtschool. 
Juf Michelle Groothuis gaat deze taak op zich 
nemen en zal hiervoor gedurende het school-
jaar 2020-2021 samen met Juf Anouk Bartelink 
een opleiding gaan volgen. Wij wensen hen 
veel succes tijdens de opleiding en juf Michelle 
veel plezier als zorg coördinator op de G.A. van 
der Lugtschool. 
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