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KALENDER AUGUSTUS/ SEPTEMBER 
30 aug Studiedag alle leerlingen vrij 
31 aug Start nieuwe schooljaar 
31 aug Start thema: ‘ik + jij = wij’ 
6 sept Informatieavond groep 5-6 
7 sept Informatieavond groep 1-2 en 

groep 3-4 
8 sept  Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
9 sept Informatieavond groep 7-8 
15 sept Omgekeerde oudergesprekken 
15 sept  Dorpsböke groep 1-2 en 5-6 
16 sept Omgekeerde oudergesprekken 
17 sept Omgekeerde oudergesprekken 
22 sept Dorpsböke groep 3-4 en 7-8 
23 sept Geplande ontruimingsoefening 
21 sept Zakelijke OR/MR vergadering  
21 sept Open MR vergadering 19:30 uur 
27 sept Start afname cito eindtoetsen 

t/m 15 oktober 
28 sept Schoolfotograaf  
29 sept Dorpsböke groep 1-2 en 5-6 
 

 
 
 
 
 
 

 

KALENDER OKTOBER 
4 okt Start thema: ‘Worden wat je 

wilt’ 
5 okt Dag van de leraar 
13 okt Studiedag alle leerlingen vrij 
18 okt Herfstvakantie t/m 22 oktober 

 
Start van het nieuwe schooljaar  
Corona heeft het afgelopen jaar ons 
(school)leven bepaald en voor het nieuwe 
schooljaar zijn hiervoor nog richtlijnen bepaald.  
In de persconferentie van 13 augustus werd 
duidelijk welke mogelijkheden tot verruimin-
gen we kunnen verwachten, mochten de be-
smettingscijfers laag blijven. 
We hopen (en duimen) dat deze stappen snel 
gemaakt kunnen worden.  
 
Voor de nieuwe afspraken zijn we uitgegaan 
van het protocol basisonderwijs opgesteld voor 
de PO raad met de nieuwste ontwikkelingen 
(gepubliceerd 14 juli) erbij meegenomen.  
 
 
In het algemeen 
1.Volwassenen houden 1,5 meter afstand van 
elkaar.  

2. Tussen leerlingen onderling en leerling tot 
volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand be-
waard te worden.  
3. De hygiënemaatregelen blijven van kracht 
(handen wassen, schoonmaak materialen op 
school). 
4.Bij milde verkoudheidsklachten mogen kin-
deren van 0-12 jaar wel naar school (zie beslis-
boom).  
5.Externen kunnen op afspraak weer in school 
als de 1,5 meter afstand wordt toegepast.  
6.Bijeenkomsten in school en vergaderingen 
met grotere groepen zijn alleen mogelijk als 
ruimte groot genoeg is om 1,5 meter afstand te 
houden. 
7.Immune huisgenoten zonder klachten hoe-
ven niet in quarantaine. Bij twijfel wel thuis 
blijven.  
 
Halen en brengen van de leerlingen 
Tussen volwassenen moet 1,5 m. afstand be-
waard worden. Dit kunnen wij niet organiseren 
bij het binnenbrengen van de kinderen in 
school. Daarom hebben we besloten dat het 
brengen van de kinderen blijft zoals dit voor de 
vakantie geregeld was.  
Leerlingen worden door de ouder naar het 
plein gebracht. Alle leerlingen gaan bij aan-
komst op school direct naar binnen.  
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Een van de leerkrachten uit groep 1 t/m 4 en 5 
t/m 8 vangt de leerlingen buiten op de andere 
collega uit groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 vangt de 
leerlingen binnen op.  
 
Bij het ophalen verzoeken we ouders de 1,5 m. 
afstand tot elkaar te bewaren bij het wachten 
aan het hek.  
Het is mogelijk dat de leerkracht met ouders 
van leerlingen een afspraak maakt over het 
binnenlopen in de school.  
Ouders van nieuwe leerlingen mogen de eerste 
dag mee naar binnen.  
 
Aanwezigheid van ouders in de school 
Gesprekken tussen leerkrachten en ouders in 
de school zijn wel mogelijk met inachtneming 
van de richtlijnen. Vooraf zal geïnformeerd 
worden naar de gezondheid. We willen graag 
dit jaar wederom een fysieke informatieavond 
organiseren per groep. Hierbij zal ook de moge-
lijkheid worden geboden om deze digi-
taal/online te volgen.  
Ouderhulp bij activiteiten (uitgevoerd volgens 
de richtlijnen) is tevens mogelijk.  
 
Thuisblijfregels gezondheid 
Basisregels 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het 
coronavirus of ga direct naar huis bij het 
ontstaan van klachten gedurende de 
dag en laat je testen. Als het (onderwijs) 
personeel, alle leerlingen en andere 
aanwezigen in of bij de school moeten 

volledig klachtenvrij zijn en anders 
thuisblijven.  

• Blijf ook thuis als er een quarantainead-
vies geldt. Huisgenoten van een per-
soon met coronaklachten en 
koorts/benauwdheid hoeven niet meer 
thuis te blijven. Dit geldt voor zowel 
kinderen als volwassenen.  

• Als een persoon positief wordt getest en 
besmet is met het coronavirus, moeten 
alleen de niet-immune huisgenoten 
thuis blijven. Immune huisgenoten zon-
der klachten hoeven niet in quarantai-
ne. Het testadvies op dag 5 blijft voor 
niet-immune en immune huisgenoten 
gelden.  

• Als er een besmetting plaatsvindt bij 
een leerling of personeelslid van de 
school, volgen school, leerlingen en ou-
ders de instructies van de GGD. De GGD 
bepaalt in welke categorie een contact 
valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), 
nauwe contacten (categorie 2) of overi-
ge contacten (categorie 3). En bepaalt 
of en hoelang quarantaine noodzakelijk 
is.  

 
Quarantaine  
Quarantaine in de volgende situaties blijft een-
ieder thuis.  

• Bij klachten die passen bij corona 

• Als je positief getest bent op corona 

• Als iemand in je huishouden positief is 
getest op corona en je bent nog niet 
immuun 

• Als je nauw contact hebt gehad met een 
besmette persoon (minimaal 15 minu-
ten binnen 1,5 meter) en je bent nog 
niet immuun 

• Als je terugkomt uit een hoog risicoge-
bied  

• Als je een melding hebt gekregen via de 
CoronaMelder-app 

 
Bron en contactonderzoek 
BCO voor basisscholen 
Voor alle mensen in Nederland geldt in principe 
het protocol bron- en contact onderzoek, maar 
het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op 
enkele punten van het nieuwe landelijk BCO 
beleid. Dit is mede omdat kinderen geen 1,5 
meter afstand hoeven te houden. Het BCO voor 
scholen is uitgewerkt in het servicedocument 
van OCW van 9 juli 2021 en luidt als volgt: 

• Alle niet-immune categorie 1- en 2 con-
tacten gaan in quarantaine. Dit geldt 
ook voor alle kinderen die hieronder 
vallen, ongeacht de leeftijd. Dat kan be-
tekenen dat als iemand positief wordt 
getest, alle niet-immune contacten in 
de klas in thuisquarantaine gaan.  

• Op school zijn klasgenoten en leraren 
categorie 2 contacten, als zij tijdens de 
besmettelijke periode (vanaf twee da-
gen voor de eerste ziektedag) nauw 
contact hebben gehad met de persoon 
die positief is getest.  

• Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste 
contact dat de leerlingen of het perso-



neelslid niet besmet is, dan mag hij of zij 
weer uit quarantaine.  

In overleg tussen school en de GGD wordt 
gekeken of een quarantaine advies voor de 
hele klas ingaat, dit is afhankelijk van de 
bepaling categorie 2 contact of categorie 3 
contact.  

 
Ventilatie 
Er zal gedurende de dag op pauze momenten 
extra geventileerd worden door het openzetten 
van ramen en deuren van de klaslokalen en hal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informatieavonden  
Dit jaar zullen we de informatieavonden weer 
fysiek organiseren. We nodigen hierbij 1 ouder 
per gezin uit, dit om de 1,5 meter te kunnen 
waarborgen. Eventueel is er ook de mogelijk-
heid om voor de groepen 1 t/m 4 digitaal aan 
te sluiten bij de informatieavond.  
 
Voor de groepen 5 t/m 8 zal de opzet van de 
informatieavonden dit jaar anders zijn dan u 

gewend bent. Alle leerlingen uit deze groepen 
worden samen met 1 ouder voor de informa-
tieavond uitgenodigd.  
 
In verband met de groepsgrootte zullen som-
mige groepen gesplitst worden.  
Groep 1-2 Dinsdag 7 sept 19:00 – 19:45 uur 
Groep 3-4 Dinsdag 7 sept 18:00 – 18:45 uur  
Groep 5-6 Maandag 6 sep 18:00 – 18:45 

uur en van 19:00 – 19:45 uur 
Groep 7-8 Donderdag 9 sep 18:00 – 18:45 

uur en van 19:00 – 19:45 uur 
 
Ouders uit de groepen 5 t/m 8 ontvangen van 
de groepsleerkracht een indeling met de exacte 
tijd. Mocht u niet op de aangegeven tijd kun 
nen, dan is het mogelijk deze onderling te rui 
len.  
 
Omgekeerde oudergesprekken 
Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 
september is er gelegenheid voor een omge-
keerd oudergesprek. Hierbij is er gelegenheid 
voor ouders om leerkrachten te informeren 
over hun kind. Daarbij gaat het om informatie 
die bij de vorige groepsleerkracht nog niet be-
kend was.  
 
Wanneer een leerling naar een nieuwe groeps-
leerkracht gaat vindt er over iedere leerling 
vooraf al een overdracht plaats tussen de leer-
krachten. Hierdoor is al veel informatie bekend.   
 

De leerkracht zal tijdens het gesprek geen ver-
dere informatie over de eerste schoolweken 
verstrekken. 
 
Bericht vanuit de MR 
Beste ouders/verzorgers, 
Elk schooljaar komt de medezeggenschapsraad 
(MR) van de school iedere 6 tot 8 weken samen 
voor overleg.  21 september is er weer een MR 
vergadering. Deze vergaderingen zijn, net als 
voorgaande jaren, de eerste 30 minuten vrij 
toegankelijk voor ouders. Er zullen in die 30 
minuten één of meerdere onderwerpen be-
sproken worden waar u bij aanwezig kunt zijn. 
Wat de richtlijnen zijn voor een openbare ver-
gadering en wat de agenda is voor aankomen-
de vergadering, daarover zullen we u op een 
later tijdstip informeren. Wanneer u behoefte 
heeft om een vergadering bij te wonen, dan 
kunt u zich aanmelden via mr@vdlugtschool.nl. 
 
Bericht vanuit Dorpsböke 
Met ingang van dit schooljaar gaan we probe-
ren om bij de nieuwsbrieven van school nieuws 
vanuit de Dorpsböke mee te sturen. Deze is als 
bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.  
 
CITO eindtoetsen afname 
Eind vorig schooljaar hebben we u geïnfor-
meerd over de afname van de cito Eindtoetsen. 
Wij hebben destijds de keuze gemaakt om deze 
aan de start van het nieuwe schooljaar af te 
nemen, omdat de tussenliggende periode na 
de lock down te kort was.  
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Wij starten met het afnemen van de toetsen op  
27 september en zullen hiervoor 3 weken in-
plannen.  
 
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 lessen vinden plaats in sporthal De Ben-
neker.  
Gymrooster: 
Groep 1-4 woensdag en vrijdag 12:30 -13:15 
uur  
Groep 5 t/m8 woensdag en vrijdag 13:15- 
14:00 uur 

 

De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen na de 
gymles zelfstandig naar huis. Wanneer u dit 
liever niet heeft kunt u een mail sturen naar de 
groepsleerkracht. Zij neemt de betreffende 
leerling dan mee naar school.  
 
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, Godsdienst en HVO 
Wij gaan er vanuit dat er geen wijzigingen zijn 
ten opzichte van een bezoek aan de Dorpsbö-
ke, Godsdienstlessen en HVO-lessen. Mocht dit 
wel zo zijn dan kunt u dit aangeven bij de 
groepsleerkracht of aan locatiecoördinator.  
 
Op dit moment is het bij het dienstencentrum 
voor HVO erg moeilijk om de roosters rond te 
krijgen. Dit betekent dat wij nu nog niet weten 
op welke dag de HVO-les zal plaatsvinden en 
wanneer deze gaat starten. Zodra wij hierover 
meer horen laten we u dit weten.   
 
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 
aan het einde van het schooljaar met de groep 
gevierd. 
 
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 
 
Rapporten 
Mocht u nog rapporten thuis hebben liggen 
dan ontvangen wij deze graag weer onderte-
kend retour op school.  
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Thematisch werken  
Dit schooljaar zal er op de middagen thema-
tisch worden gewerkt in de groepen 1 t/m 8. 
We starten hierbij met het thema Ik + Jij = Wij. 
Hierbij staat groepsvorming en je eigen ontwik-
keling centraal. Dit thema duurt tot 20 septem-
ber. Daarna start het thema; Wat je worden 
wilt. Dit thema zullen wij koppelen aan de Kin-
derboekenweek.  
 
Kwink 
Tijdens de eerste 3 weken van het nieuwe 
schooljaar zullen wij nog niet direct starten met 
onze sociaal emotionele methode Kwink. Wij 
gebruiken deze weken om te werken aan de 
zogenoemde ‘gouden weken’. Deze weken 
staan in het teken van groepsvorming.  
 
Nieuwe leerlingen  
Met de start van het nieuwe schooljaar starten 
Nora Sleegers in groep 5, Joris Sleegers en So-
phie Muntinga in groep 7.  
Welkom op onze school!  
 


