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KALENDER JANUARI 
9 januari Hoofdluiscontrole 
12 januari Dorpsböke groep 4-5 
18 januari GMR-vergadering 
19 januari  Dorpsböke groep 6-7-8 
23 januari Schoonmaakavond 
25 januari Open dag AOC 
25 januari  Sportuurtje Bootcamp  
25 januari Nationale voorleesdagen  
25 januari Nationale poëzieweek 
26 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
 

 

KALENDER  FEBRUARI  
10 februari Rapporten mee 
13 februari Deze week contactavonden 
27 februari voorjaarsvakantie t/m 3 maart 
 

 
Voorstellen 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
om mijzelf kort voor te stellen. Mijn naam is 
Alice Grobbee en ik woon samen met mijn 
partner Bas en onze zoon Jesse in Eibergen. Het 
afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest 
op de Kiezel en Kei school in Borculo. Vanaf 
augustus ben ik werkzaam in Gelselaar, maar 

i.v.m. mijn verlof ben ik vanaf januari zichtbaar 
op school. Mijn werkzaamheden houden in, dat 
ik zowel voor de groep sta ( 2 dagen) en als 
locatie coördinator ga fungeren. In de 
afgelopen maanden heb ik mij al goed kunnen 
verdiepen in de school. Ik heb al mogen 
ervaren dat de betrokkenheid van ouders erg 
groot is, ik zie dit als een meerwaarde voor de 
school. Voor mij staat vast dat het een mooie 
school is waar ouders, leerlingen, collega’s en 
iedereen uit Gelselaar trots op mag zijn. Het is 
méér dan een school. De school heeft een 
sterke maatschappelijke 
functie. Ik kijk uit naar de 
samenwerking met de 
kinderen, ouders en het 
team! Mocht u nog vragen 
hebben richting mij, spreekt 
u mij dan gerust aan. Mijn 
werkdagen zijn dinsdag, 
donderdag en vrijdag. 
 
Schoonmaakavond 
Ook dit jaar zijn er weer 2 schoonmaakavonden 
ingepland. Op maandag 23 januari en 
donderdag 29 juni. We gaan ervanuit dat 
iedereen een schone leeromgeving belangrijk 
vindt. Daarom hebben wij alle ouders 

ingedeeld op een van deze twee dagen. Zie 
daarvoor de bijlage. 
Schoolkamp 
Het schoolkamp zal dit jaar zijn op dinsdag 13 
juni t/m donderdag 15 juni. 
Deze data is verschoven door de 
beschikbaarheid van de locatie. 
Vrijdag 16 juni is de bovenbouw vrij.  
 

Nationale voorleesdagen en  
Nationale Poëzie week. 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het 
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel 
en bezorgt hun veel plezier. Daarom doen wij 
net als voorgaande jaren wij met groep 1 en 2 
weer mee aan de Nationale 
Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel 
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden 
kleintjes grote lezers!  In samenwerking met de 
Dorpsböke en de Peuteropvang laten wij ons 
op donderdag 26 januari  voorlezen uit het 
prentenboek van het jaar  “De kleine walvis”. 
 
De groepen 3 t/m 8 doen dit jaar mee aan de 
Nationale Poëzieweek. Deze start op woensdag 
25 januari. 
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 In groep 3 zal met de leskist “Studio Poëzie” 
een stop-motion filmpjes maken van gedichten 
uit de bundel 'Superguppie is alles'. Het 
verbeelden van een verhaal kent een structuur. 
Leerlingen leren samenwerken, iets creëren en 
hoe een filmpje gemaakt wordt. Gedichten 
krijgen in Studio Poëzie dé hoofdrol in een 
echte film. 
 
In groep 4-5 zal de leskist “Mikkie Maker” 
centraal staan. Hierbij staat het oplossen, 
ontwerpen, samenwerken en dichten centraal. 
Leerlingen maken een bedieningspaneel, dat 
via de Makey Makey een online machine kan 
besturen. Krijgen ze de machine aan de praat? 
Elke zelfontworpen machine produceert een 
zelfgemaakt gedicht. Het plannen, uitstippelen 
en vaststellen van een systeem van 
handelingen dat is waar het om draait bij 
programmeren. Mikkie Maker draagt bij aan de 
21st Century Skills, zoals taal en rekenen, 
problemen oplossen, creativiteit en 
samenwerken.” 
 
De groepen 6-7-8 zullen gebruik maken van 
online-lessen over Poëzie. Er zullen gedichten 
worden besproken en gemaakt. In gedichten 
wordt vaak meer gezegd dan dat er staat… en 
zal er nieuw dichttalent worden ontdekt in 
Gelselaar? 
 
 
 
 
 

 
 
Sportuurtje bootcamp voor jong en oud(er) 
Op woensdag 25 januari is er weer een 
sportuurtje van 14.30- 15.30 uur in de gymzaal 
Gelselaar. Dit keer is bootcamp aan de beurt! 

Dit keer is het niet alleen voor de kinderen 
maar ouders kunnen dit keer ook mee 
doen! De kosten om deel te nemen zijn € 1,50 
per deelnemer.  Inschrijven kan via de mail 
voor maandag 23 januari. 

 

 

 

 

 

 

AMV+ lessen 
Vanaf a.s. vrijdag 13 januari starten de 
muzieklessen weer in groep 1 t/m 5. Juf Cedie 
komt iedere vrijdag op school om samen met 
de kinderen deze lessen te verzorgen. 

Met het programma ‘Algemene Muzikale 
Vorming geeft de stichting Muziek en kunstwijs 
een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs in 
Berkelland. Het door de stichting opgezette 
AMV+ programma is een extra programma. Het 
programma biedt plezier, uitdaging en is 
aangepast aan de leeftijd van de groep. De 
opzet is speels, leuk en vernieuwend. 
 


