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Kalender AUGUSTUS/ SEPTEMBER
29 aug – 2 sept omgekeerde oudergesprekken
31 aug
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
1 sept
Schoonmaakavond
7 sept
Dorpsböke groep 3-4 & 7-8
12 sept
Informatieavond groep 3-4 en
groep 5-6
15 sept
Informatie groep 1-2 en
groep 7-8
15 sept
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 8:15 uur
21 sept
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
28 sept
Dorpsböke groep 3-4 & 7-8
Kalender OKTOBER
4 okt
Voorstelling voor groep gr1/2
“Egalus”
5 okt
Start Kinderboekenweek
10 okt
Parro open voor inschrijving oudergesprekken
11 okt
Voorstelling gr 5/6 “Professor S”
12 okt
Studiedag, alle leerlingen vrij
14 okt
Voorstelling gr 7/8 “Ik ben Vincent
17 okt
Deze week Oudergesprekken
19 okt
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
20 okt
Voorstelling gr 3/ 4 “Superjuffie”
24 okt
Herfstvakantie t/m 28 okt.

Gelselaarsfeest
Vrijdag 26 augustus vindt het Schoolfeest
plaats. Alle leerlingen worden tussen 8.20 en
8.30 uur verwacht in de feesttent aan de Diepenheimseweg /Kempenweg. Na een gezellige
knutselactiviteit en vossenjacht, zullen wij de
toneelvoorstelling gaan bekijken bij Florijn.
Hierna wacht ons een heerlijke lunch in de
tent. Om 13.00 uur is de feestochtend afgelopen en kunnen de leerlingen weer in de feesttent worden opgehaald.
Voorstellen
Mijn naam is Marlin
Vlierhaar- ter Haar. Ik ben
29 jaar en woon samen
met mijn man en zoontje
Seff van 16 maanden in
Neede.
Mijn hobby's zijn: voetballen, puzzelen, tekenen,
met vrienden/ familie afspreken.
Dit schooljaar mag ik mij, samen met juf Michelle, juf noemen van groep 5/6.
Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik op
school te vinden.

Sinds 5 jaar ben ik werkzaam bij stichting OPONOA en heb voorgaande jaren verschillende
combinatie groepen met plezier lesgegeven.
Ik kijk erg uit naar het nieuwe schooljaar.
Thematisch werken
Dit schooljaar starten wij schoolbreed met het
thema: Macht & Regels.
In groep 1 t/m 4 gaan we het hierbij hebben
over de regels en afspraken in onze school en
hoe we samen werken en spelen in de klas.
Ook besteden we dit thema aandacht aan en
aan de groepsvorming. Deze weken worden
ook wel de Gouden Weken genoemd. Voor
groep 1- 2 maken we tijdens deze weken gebruik van het project “Nee!” van de Kleuter
universiteit.
Na 3 weken gaan we het in beide groepen hebben over “Macht”. We hebben het over de
baas zijn. Wie is wanneer en waar de baas? We
gaan het hebben over de regels in Nederland
en over het Koningshuis.
Gedurende het hele thema zal het vakgebied
verkeer aan bod komen. We maken kennis met
de verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

In groep 5 t/m 8 gaan we het hierbij hebben
over wat is macht? Wie is er in de verschillende
landen aan de macht en hoe is dit georganiseerd? Denk aan democratie, dictatuur etc.
Daarnaast zullen we inzoomen op het binnenhof (de eerste en tweede kamer) en zullen we
a.d.h.v. stellingen in de groepen gaan debatteren. Wat gebeurd er als je het niet eens bent
met de regels? De kinderen zullen kennis maken met demonsteren en protesteren en een
brief schrijven aan de burgemeester met welke
stellingen vanuit het debat zij het niet eens zijn.
Omgekeerde oudergesprekken
In de week van 29 augustus is er gelegenheid
voor een omgekeerd 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 bekend was. Wanneer een leerling
naar een nieuwe groepsleerkracht gaat vindt er
over iedere leerling vooraf al een overdracht
plaats tussen de leerkrachten. Hierdoor is al
veel informatie bekend. De leerkracht zal tijdens het gesprek geen verdere informatie over
de eerste schoolweken verstrekken.
Mocht u hieraan willen deelnemen dan kunt u
een e-mail sturen naar de groepsleerkracht.
Groep 1-2:
Roos Heusinkveld r.heusinkveld@oponoa.nl
Chantal Lammertink c.lammertink@oponoa.nl
Groep 3-4:
Fleur Oude Nijhuis f.oudenijhuis@oponoa.nl

Groep 5-6:
Marlin Vlierhaar- ter haar
m.vlierhaar@oponoa.nl
Michelle Groothuis m.groothuis@oponoa.nl
Groep 7-8:
Anouk Bartelink anouk@vdlugtschool.nl
Roos Heusinkveld r.heusinkveld@oponoa.nl
Schoonmaakavond
In de afgelopen twee jaar heeft er geen
schoonmaakavond plaatsgevonden door de
corona omstandigheden. Dit willen we graag
weer oppakken om een schone en prettige
werk/leer omgeving te creëren voor de leerlingen en de leerkrachten.
Hiervoor hebben wij twee data geprikt dit
schooljaar. Donderdagavond 1 september en
donderdagavond 19 januari. Beide avonden
starten we om 19:00 uur en eindigen we om
21:00 uur.
U ontvangt hiervoor een inschrijfmogelijkheid
via Parro. Wij hopen dat er van ieder gezin in
september of januari iemand komt helpen.

Informatieavonden
Eind vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd dat er een informatieavond komt waarbij u hoort en ziet wat u en de kinderen in het
komende schooljaar kunnen verwachten.
De informatieavonden zijn gepland op:
Maandag 12 september voor groep 3-4 en 5-6.
Groep 3-4 om 18:30 uur
Groep 5-6 om 19:30 uur
Donderdag 15 september groep 1-2 en 7-8.
Groep 1-2 om 18:30 uur
Groep 7-8 om 19:30 uur
Hulp gevraagd
Andere jaren hebben wij u via een brief gevraagd waarbij u ons dat schooljaar zou kunnen
helpen of begeleiden. Vanaf dit schooljaar zullen wij voor (incidentele) hulp een oproep doen
via Parro.
Wel willen we middels deze nieuwsbrief de
gelegenheid geven om u aan te melden voor
een tweetal hulpgroepjes.
De luizenpluisgroep: na iedere vakantie vindt er
een luizencontrole plaats.
De Kluswerkgroep: zij helpen ons met allerlei
hand en spant diensten in en om de school.
Mocht u hierbij willen helpen dan kunt u een email sturen naar a.grobbee@oponoa.nl.

Toestemming beeldmateriaal
In uw Parro app kunt u aangeven waar u wel of
geen toestemming aan geeft m.b.t. beeldmateriaal. . Dit kan via de 3 puntjes rechts onderin
het scherm (=instellingen) – privacy voorkeuren. Graag willen wij vragen of iedereen deze
wil invullen zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.

sen worden ook dit jaar weer gegeven door
meester Jord.

Parro jaarkalender
Dit schooljaar zullen wij Parro zoveel mogelijk
gaan gebruiken. Zo zal ook de jaarkalender
hierin worden toegevoegd. Wel willen wij u
erop attenderen dat de data onder voorbehoud
zijn. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor wij mogelijk een datum moeten wijzigen
denk hierbij aan reserveringsmogelijkheden,
ziekte etc.

Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontrole wordt weer na iedere
vakantie opgepakt. Zo ook na de zomervakantie. Iedere eerste woensdag na de vakantie zal
de controle plaatsvinden.

HVO/GVO
Dit schooljaar hebben we voor zowel HVO als
GVO les aangevraagd vanuit het Dienstencentrum. De HVO lessen zijn gepland en zullen iedere dinsdagmiddag gaan plaatsvinden. Deze
starten vanaf 30 augustus.
Voor de GVO lessen is nog geen leerkracht beschikbaar en zullen nog niet gaan starten. Zodra wij hier meer informatie over hebben zullen wij u dit laten weten.
Gymlessen
Ook dit schooljaar zijn de gymlessen weer op
woensdag en vrijdagmiddag. Hierbij gaan alle
groepen naar sporthal ’t Benneker. De gymles-

AMV+ muzieklessen
17 keer per schooljaar komt er een vakleerkracht op school voor AMV+ muzieklessen. Deze lessen worden dit jaar gegeven op vrijdagochtend door meester Fernando.

De eerste controle heeft afgelopen woensdag
plaats gevonden en wij merken dat er voor
schooltijd al appjes worden verstuurd waarin
ouders aangeven zelf al te hebben gecontroleerd thuis. Dit is helaas niet de bedoeling. Alle
kinderen worden op school gecontroleerd. Wilt
u hier rekening mee houden met gel, vlechten
etc.
Dorpsböke
Vanaf 31 augustus starten we weer met de
Dorpsböke. De terugkoppeling die zij van een
aantal ouders hebben gekregen is dat er te snel
opnieuw boeken geleend/ geruild moeten
worden, vaak hebben kinderen de boeken dan
nog niet uit.
Daarom is er dit schooljaar voor gekozen om
een twee wekelijks rooster aan te houden
waarbij er in de derde week geen uitleningen

gedaan worden. Er wordt dus twee weken uitgeleend en dan één week niet. Dat zal misschien even wennen zijn, maar alle data komen
ook in de Parro kalender te staan.
Nieuwe leerlingen
Met de start van het nieuwe schooljaar starten
Quinten ter Meer in groep 7, Djowy ter Meer in
groep 4, Milou ter Meer in groep 3 en Lars
Hartman in groep 1. Welkom op onze school!

