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KALENDER JANUARI 
5 januari Flessenactie OR 
7 januari Hoofdluiscontrole 
10 januari Dorpsböke groep 7-8 
11 januari VOMOL verkeersles groep 7-8 
16 januari GGD verpleegkundige groep 2 
17 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
18 januari Open dag Zone College Borculo 
23 januari Start Nationale voorleesdagen 
24 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
31 januari Leerlingenraad vergadering 
31 januari Dorpsböke groep 7-8  

 

 

KALENDER FEBRUARI 
2 februari  Klusochtend 8:30 – 12:00 uur 
5 februari  DIA proeftoets groep 8 
5 februari  OR vergadering 
6 februari  MR vergadering  
7 februari  Dorpsböke groep 1-2-3 
14 februari  Dorpsböke groep 4-5-6 
15 februari  Rapporten mee 
18 februari  Week van contactmiddagen 
21 februari  Dorpsböke groep 7-8 
25 februari  Voorjaarsvakantie t/m 1 maart 
 

Kerstkaartenactie Nationaal Ouderenfonds 
Heb jij iets leuks en gezelligs gedaan met Kerst? 
Voor veel ouderen zijn de kerstdagen best een-
zaam. Soms zijn ze zelfs helemaal alleen. En 
daarom hebben wij dit jaar het Nationaal Ou-
derenfonds geholpen door zoveel mogelijk ou-
deren blij te maken met een kerstkaartje. Uit 
de groepen 1 t/m 8 hebben veel leerlingen een 
persoonlijke kerstkaart geschreven of getekend 
voor een eenzame oudere in het kader van 
‘Actief burgerschap’ en zorg dragen voor en 
met elkaar. Wie weet krijgen we wel een kaart-
je terug gestuurd? 
 
 
 
 
 
Cito-toetsen 
In januari zullen we in alle groepen weer de 
toetsen van Cito afnemen.  
Het gaat hierbij om: 
Groep 1 en 2: taal en rekenen voor kleuters 
Groep 3 t/m 8: technisch lezen (avi en drie-
minuut-toets), rekenen en spelling 
Groep 4 t/m 8: begrijpend lezen 

Thuis kunt u hiermee rekening houden door er 
niet teveel nadruk op te leggen en uw kind de 
komende periode op tijd naar bed te laten 
gaan. De resultaten van de toetsen bespreken 
wij met u tijdens de oudergesprekken in fe-
bruari.  
 
Schoonmaakavond  
Ook dit jaar zijn er weer 2 schoonmaakavonden 
ingepland. Op donderdag 31 januari en don-
derdag 4 Juni van 19:00 – 21:00 uur. We gaan 
er vanuit dat iedereen een schone leeromge-
ving belangrijk vindt. Daarom hebben wij alle 
ouders ingedeeld op een van deze twee dagen. 
Zie daarvoor de bijlage. Kunt u niet op de 
avond waarop u bent ingedeeld dan kunt u 
onderling ruilen. Geef dit dan aan op het sche-
ma op het prikbord in de hal bij groep 1-2-3. 
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VOMOL gastles 
VOMOL staat voor ‘Veilig Omgaan Met Opval-
lend Landbouwverkeer’. VOMOL is een educa-
tieprogramma voor kinderen van groep 7&8 
van basisscholen, die vaak in aanraking komen 
met opvallend landbouwverkeer. Maar ook de 
ouders van de leerlingen krijgen informatie 
over het onderwerp en hoe ze hun kind in het 
verkeer kunnen leren hierover. 
Landbouwvoertuigen vormen een gevaar op de 
weg. Vooral buiten de bebouwde kom gebeu-
ren er veel ongelukken met landbouwverkeer 
en fietsers. Vaak met ernstige afloop.  
De slachtoffers van deze ongevallen zijn vaak 
de andere (kwetsbare) weggebruikers, niet de 
bestuurders van landbouwvoertuigen zelf. Het 
is daarom van belang om te weten wat de ge-
varen zijn van landbouwverkeer op de weg en 
hoe je hiermee om kunt gaan.  
 

 
 
De les bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste 
gedeelte houden de leerlingen aan aantal da-
gen bij hoeveel landbouwvoertuigen ze tegen-
komen onderweg naar school. In het theorie-
gedeelte van de les leren de kinderen aan de 
hand van foto’s over de gevaren van land-
bouwvoertuigen op de weg.  

In het praktijkgedeelte doen de kinderen op-
drachten rondom verschillende landbouwvoer-
tuigen die staan opgesteld. 
 
Nationale voorleesdagen 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prik-
kelt 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 kin-
deren die zelf nog niet kunnen lezen, te bevor-
deren. Zo worden kleintjes grote lezers! In sa-
menwerking met de Dorpsböke en de Peuter-
opvang laten wij ons op donderdag 24 januari 
gezellig voorlezen in de Dorpsböke. 
 

 

Nieuw: Gym-extra voor de jeugd 
Voor de basisschooljeugd start de SFB op 
maandag 4 maart van 15.30-16.15 uur (gr 2 t/m 
4) en van 16.15-17.00 uur (gr 5 t/m 8) met een 
pilot programma Gym-extra in sporthal ’t 
Timpke te Borculo. Deze extra beweeglessen 
op de maandagen zijn speciaal gericht op kin-
deren die graag willen sporten, maar die niet 
meekomen of geen aansluiting vinden bij een 
sportvereniging. Dit kan komen door een moto-

rische achterstand, een sociaal emotionele ach-
terstand of gedragsproblemen. Een groep be-
staat uit 8 -14 kinderen. De lessen worden door 
1 of 2 medewerkers van de SFB verzorgd en 
duren 12 weken t/m 3 juni (m.u.v. de vakan-
ties). Deelname aan het programma kost 
€17,50,- per kind voor 12 weken. Plezier staat 
voorop! We doen iedere week een andere 
sport of spelvorm. Om de motoriek te verbete-
ren, sociale contacten te bevorderen, te ont-
dekken wat je leuk vindt, meer zelfvertrouwen 
te krijgen en om lekker uit te razen.  

Aanmelden voor beide projecten kan door te 
bellen of te mailen naar de Sport Federatie 
Berkelland. Ook voor vragen of meer informa-
tie zijn wij te bereiken per mail nien-
ke@sportfederatieberkelland.nl of telefoon 
0545-476727. Kijk ook op 
www.sportfederatieberkelland.nl of onze face-
bookpagina. 

Filmavond (ingezonden) 
Vrijdagmiddag en avond 4 januari 2019 is het 
weer zover. De intussen welbekende filmavond 
voor de jeugd in het Dorpshoes. 
De volgende drie films worden gedraaid en jij 
mag kiezen.  
Shaun het schaap om 16:00 - 17:30 uur 
deze film is geschikt voor alle leeftijden 
Up   om 17:45 - 19:45 uur 
deze film is geschikt voor 6+ 
Pirates of the Caribbean om 20:00 - 22:30 uur 
deze film is geschikt voor 12+ 
 



Wij zorgen natuurlijk voor drinken en wat lek-
kers.  
Je kunt je plaats reserveren door je voor het 
einde van 2018 op te geven met een mailtje 
naar silvia@spiegelenberg.com of een Whats-
App berichtje aan 0655 868 124, met hierin je 
naam en de film van je keuze. 
Wij hebben er weer zin in!  
  
Bestuur Dorpshoes Gelster 
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