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KALENDER SEPTEMBER 
7 september Dorpsböke groep 1-2-3 
12 september Schoolfotograaf   
13 september Studiedag alle leerlingen vrijdag 
14 september Dorpsböke groep 4-5 
21 september Dorpsböke groep 6-7-8 
28 september Uitje OR / MR / Team  
28 september Dorpsböke groep 1-2-3 
  

 

KALENDER OKTOBER 
2 oktober  Start Kinderboekenweek 
4 oktober Schoolarts groep 2 
5 oktober Dorpsböke groep 4-5 
5 oktober Dag van de leraar 
9 oktober Groep 7-8 technieklokaal 
12 oktober  Dorpsböke groep 6-7-8 
16 oktober Herfstvakantie t/m 20 okt. 
17 oktober Waterpolo toernooi 
23 oktober Hoofdluis controle 
26 oktober  Dorpsböke groep 1-2-3 

 
 
 
 
 

Schooljaar 2017-2018 
Na een welverdiende vakantie zijn we begon-
nen aan het schooljaar 2017/2018. 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.  
 
Mag ik mij even voorstellen 
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn 
naam is Evelien ten Dolle en ik ben dit school-
jaar een nieuwe juf bij jullie op school. 
 
Op woensdag en donderdag ben ik juf van 
groep 6-7-8 en op vrijdag (+ een aantal maan-
dagen) van groep 4-5. Op de dagen dat ik niet 
in Gelselaar ben, werk ik aan mijn masterthesis. 
Nadat ik in mei 2016 ben afgestudeerd als leer-
kracht basisonderwijs, ben ik begonnen aan de 
masterstudie Educational Science and Techno-

logy aan de Universiteit Twente. Daarin richt ik 
mij op technologie in het onderwijs en het 
ontwerpen van onderwijs- en leerinterventies. 
Deze master rond ik dit schooljaar af. 
 
Eind vorig schooljaar ben ik al een aantal dagen 
op de van der Lugtschool geweest om mee te 
kijken en kennis te maken met de leerlingen en 
het team. De leerlingen weten inmiddels dat ik 
22 jaar oud ben, in Winterswijk woonachtig, en 
dat ik in mijn vrije tijd graag sport (het liefst 
voetbal ik, maar ook andere sporten vind ik erg 
leuk om te doen).  
 
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met 
de kinderen én met u als ouders. 
Mocht u nog vragen aan mij 
hebben, kom gerust eens na 
schooltijd langs. 
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Mag ik mij ook even voorstellen 
Mijn naam is Pascal Stieding (ten Pas) 
Ik ben 30 jaar en woonachtig in Neede. 
 
Voordat ik in het werkveld kwam heb ik de op-
leidingen SPW3 gevolgd en Onderwijsassistent.  
Kort daarna ben ik binnen het werkveld als on-
derwijsassistent begonnen met werken en heb 
inmiddels op diverse scholen zowel regulier als 
speciaal onderwijs les/ondersteuning kunnen 
geven. 
 
In mijn vrije tijd onderneem ik graag activitei-
ten zoals; sporten, activiteiten organiseren en 
klussen. 
Ik hoop met de collega's en leerlingen een goed 
en leerzaam jaar neer te zetten en tussendoor 
plezier te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciërge 
Dit schooljaar komt Gerrit Wennink bij ons op 
school als conciërge. Hij is aanwezig op dinsdag 
en donderdag van 8:00 – 13:30 uur. Op de an-
dere dagen is Gerrit werkzaam op de Kiezel en 
Kei school in Borculo.  
Wij wensen Gerrit een fijne tijd bij ons op 
school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaring geen bezwaar/medisch protocol 
Hierbij willen  wij u vragen om eventuele wijzi-
gingen/aanvullingen omtrent de verklaring 
geen bezwaar en het protocol medisch hande-
len door te geven aan de leerkracht . Mochten 
er geen  wijzigingen/aanvullingen zijn gaan wij 
ervan uit dat hetgeen u voorheen heeft inge-
vuld nog van kracht is. 
 
Dorpsböke en Godsdienst 
Wij gaan er vanuit dat er geen wijzigingen zijn 
ten opzichte van Godsdienst en Dorpsböke. 
Mocht dit wel zo zijn dan kunt u dit aangeven 
bij de groepsleerkracht of  locatie-coördinator.  
 
 

Communicatie 
Ochtend  bel 
’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 (en evt. 
ouders) naar binnen. Vanaf dan zal de leer-
kracht ook in de klas aanwezig zijn en zijn leer-
lingen (en ouders) welkom in het klaslokaal.  
Om 8.25 uur gaat de tweede bel. Alle leerlingen 
moeten dan naar binnen komen. Ouders wor-
den dan vriendelijk verzocht om de klaslokalen 
te verlaten, zodat we om 8.30 uur ook echt met 
de lessen kunnen starten.  
Wilt u een werkje van uw kind(eren) wat uitge-
breider bekijken, dan is hier na schooltijd gele-
genheid voor.  
 
Middag  gesprek-
ken 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 nemen. Wij zullen 
oudergesprekken dan 
ook zoveel mogelijk vanaf 15.00 uur inplannen.  
Zorggesprekken worden binnen de werktijden 
van de leerkracht gehouden en zullen zoveel 
mogelijk in overleg met u als ouder(s) gepland 
worden. De leerkracht die op die dag werkt, zal 
ook degene zijn die bij het gesprek 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 eventueel 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! 
 
Monumentendag 
Op vrijdag 8 september is de opening van de 
monumentendag. Dit jaar wordt deze dag geo-
pend in Gelselaar bij Florijn. De kinderen van 
groep 6-7-8 worden daarvoor uitgenodigd om 
deel te nemen aan een openingslied dat zij op 
school hebben geleerd. De middag start om 
15:00 uur. Lijkt het u leuk om hierbij aanwezig 
te zijn dan bent u van harte uitgenodigd.  
 
 
 

Schoolfotograaf 
Dinsdag 12 september komt de schoolfotograaf 
op school. Dit schooljaar maakt hij van alle 
groepen een groepsfoto.  
 
 
 
 
 
 
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 
voor maandag 25 september aan. Dit kan door 
je inschrijfformulier in te leveren bij de locatie-
coördinator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toneelavond 
Op donderdagavond 29 maart houden wij weer 
onze jaarlijkse toneelavond in zaal Florijn. Alle 
leerlingen staan die avond weer op het podium. 
Omdat deze avond voor het eerst op een 
donderdag valt willen wij dit alvast met u 
communiceren. Vrijdag 30 maart zijn alle leerlingen 
vrij i.v.m. goede vrijdag.  
Zoals we vorig schooljaar al hebben medegedeeld. 
Zal er dit jaar voor het eerst een kleine bijdrage als 
entreegeld worden gevraagd. In overleg met de OR 
is besloten dat de jaarlijkse vrijwillige bijdrage ten 
goede moet komen aan de kinderen. U moet hierbij 
denken aan schoolreisjes, sinterklaas, onderwijsma-
teriaal etc. De toneelavond wordt georganiseerd 
voor u als belangstellende. De bijdrage zal niet 
groot zijn en over de kaartverkoop ontvangt u ter 
zijne tijd informatie.  
 
Het ooievaarsnest 

In de zomervakantie is er gekeken naar de peu-
terplanning , het was al vlot duidelijk dat het 
aantal peuters flink terug loopt, omdat een 
aantal kinderen binnenkort vier jaar worden. 
Helaas is het besluit genomen om de woens-
dagochtend m.i.v. 1 november tijdelijk te slui-
ten. Zodra er weer nieuwe kinderen zich aan-
melden of doorstromen vanuit het kinderdag-
verblijf, gaat de woensdag weer open, het is de 
bedoeling dat het opheffen van de woensdag 
tijdelijk is. Voor eventuele vragen kunt u te-
recht bij Willy Warmink.  
 


