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KALENDER JANUARI 
6 januari Hoofdluiscontrole 
9 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
13 januari Starten CITO toetsen  
                          groep 3 t/m 8 tot 30 januari 
15 januari Inloopspreekuur GGD 8:30 uur 
15 januari Groep 2 schoolarts 
16 januari Dorpsböke groep 7-8 
17 januari Open dag Zone College 
22 januari Starten de nationale  
                          voorleesdagen t/m 1 februari 
23 januari Dorpsböke groep 1-2-3 
25 januari Open dag Staring College 
1+ 
29 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
30 + 31 januari Staking 31 en 31 januari 

 

KALENDER FEBRUARI 
3 februari Studiedag alle leerlingen vrij 
3 februari MR vergadering  
6 februari Vergadering leerlingenraad 
6 februari  Dorpsböke groep 7-8 
13 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
13 februari Schoonmaakavond 
13 februari Groep 7-8 ’s middags vrij 
14 februari Rapporten mee naar huis 

17 februari Week van de rapportgesprekken 
18 februari Juf Alice zwangerschapsverlof 
18 februari Inloopmiddag voor basisonder-

wijs bij het Staring College 
20 februari Dorpsböke groep 4-5-6 
20 februari Technieklokaal groep 7-8 
24 februari Start voorjaarsvakantie t/m 28 

februari  

 
Wijziging voor maandag 6 
januari  
Maandag 6 januari is juf 
Roos afwezig. Hierdoor is 
er een kleine verschuiving. 
Juf Anouk zal deze dag in 
groep 1-2-3 zijn en meester 
Erik-Jan komt deze dag 
vervangen in groep 4-5-6. 
 
Staking 30 en 31 januari 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari vind er 
‘weer’ een staking plaats. Ook wij gaan onze 
schooldeuren sluiten en staken.  
Graag vertellen wij u hierover meer in een be-
geleidende brief die u kunt vinden in de bijla-
gen.  
 

Wijziging datum Dorpsböke 
In verband met de staking 30 januari is er voor 
groep 4-5-6 op woensdag 29 januari de moge-

lijkheid om boeken te ruilen bij de Dorpsböke.  

 
Kerstkaartenactie  
Ga jij iets leuk en gezelligs doen met Kerst? 
Voor veel mensen zijn de kerstdagen best een-
zaam. Soms zijn ze zelfs helemaal alleen. 
Vorig jaar hebben wij namens de school het 
Nationaal ouderenfonds geholpen door zoveel 
mogelijk ouderen blij te maken met een kerst-
kaartje. Dit voelde zo goed dat we er dit jaar 
voor hebben gekozen om dit gevoel te geven 
aan heel veel mensen in en rondom Gelselaar.   
 
Uit de groepen 1 t/m 8 hebben veel leerlingen 
een persoonlijke kerstkaart geschreven of ge-
tekend voor iemand uit Gelselaar in het kader 
van ‘Actief burgerschap’ en zorg dragen voor 
en met elkaar. Wij wensen namelijk niet alleen 
leerlingen en ouders van school, maar alle 
mensen uit Gelselaar hele fijne en warme 
feestdagen toe.  
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Cito-toetsen  
In januari zullen we in  de groepen 3 t/m 8 
weer de toetsen van Cito afnemen. Het gaat 
hierbij om:  
Groep 3 t/m 8: technisch lezen (avi en driemi-
nuut-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 gesprekken in februari. 
 
Schoonmaakavond  
Ook dit jaar zijn er weer 2 schoonmaakavonden 
ingepland. Op donderdag 13 februari en don-
derdag 18 juni van 19:00 – 21:00 uur.  
We gaan er vanuit dat iedereen een schone 
leeromgeving 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. 
 
Vanuit de MR 
Iedere zes weken vindt er een MR-vergadering 
plaats. Wij willen u er graag op wijzen dat op 
de website van de school zijn de vergaderdata 
en de agenda voor deze vergaderingen te vin-
den zijn. Ook vindt u hier welke personen er 
deel uit maken van de MR. Mocht u vragen 
hebben met betrekking tot de MR, dan kunt u 
terecht bij één van deze personen. 
 

Nationale voorleesdagen  
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 
bezorgt hun veel plezier. Dit jaar is de school 
ingeloot voor de voorleestas. De leerlingen 
krijgen een mini editie van het prentenboek 
van het jaar met een bijbehorend knuffeltje. 
Wij net als voorgaande jaren wij met groep 1,2 
en 3 weer mee aan de Nationale Voorleesda-
gen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen 
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en 
startende lezers om zo te bevorderen. Zo wor-
den kleintjes grote lezers!  
 
In samenwerking met de Dorpsböke en de Peu-
teropvang zal er weer gezellig voorlezen . 
 
Groep 7-8 
Dit schooljaar gaan de leerlingen uit groep 7-8 
een aantal keren naar het Techniek lokaal in 
Borculo. Op deze dagen zijn zij om 15:00 uur 
terug op school. Dit betekent dat zij dit school-
jaar teveel onderwijsuren maken. Hierdoor 
krijgen zij twee middagen verlof ter compensa-
tie. Dit is op donderdagmiddag 13 februari en 
dinsdagmiddag 16 juni. Op deze dagen gaan zij 
om 12:00 uur naar huis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleveren van lege cartridges en telefoons 
Het is mogelijk om op school lege cartridges en 
oude mobiele telefoons in te leveren. Hiervoor 
staat een verzamelbak in het halletje bij groep 
1-2-3 (onder de kapstok).  
Mocht u deze materialen thuis hebben gooi ze 
dan niet weg, maar verzamel met ons mee. De 
opbrengst gaat naar een goed doel. Voor het 
jaar 2020 hebben wij gekozen voor Stichting 
Opkikker. 
 
Stichting Opkikker zamelt geld in om dagen van 
ontspanning te organiseren voor langdurige 
zieke kinderen en hun hele gezin. Met de 
broodnodige afleiding kan het gezin genieten 
van een bijzondere dag en kunnen zij het ziek 
zijn echt even vergeten. 

 
 
 
 



Evaluatie studiedag 
Vrijdag 22 november hebben alle teamleden 
een bezoek gebracht aan O.B.S. Het Palet in 
Groenlo. Dit bezoek stond in het teken van on-
ze schoolontwikkeling. Met het oog op de toe-
komst en het organiseren van groepsdoorbre-
kend werken hebben wij ervoor gekozen om 
deze dag naar Groenlo te gaan om te horen, 
zien en te ervaren hoe zij deze werkwijze aan-
pakken. Waar liggen kansen en belemmeringen 
en welke mooie dingen doen zij die ook wij 
kunnen toepassen in Gelselaar?  
 
Nadien zijn we ook met elkaar in gesprek ge-
gaan. Welke ervaring heb je opgedaan, wat 
sprak je aan of juist niet. Hieruit kwam een 
mooi gesprek waarvan alle teamleden energie 
kregen en gelijk aan de slag zijn gegaan om 
onderwerpen verder uit te diepen.  
Zo hebben zij onder andere gezien hoe je op 
een mooie manier lesroosters in elkaar kunt 
zetten, hoe werkplekken vorm kunnen krijgen, 
hoe Gynzy ingezet wordt zowel digitaal als met 
werkbladen en willen we met het team bord-
sessies gaan inplannen waardoor er minder 
teamvergaderingen nodig zijn en dus meer tijd 
over is om voor te bereiden in de klas.  
 
Kortom een geslaagde dag waarop we het klas-
senmanagement verder kunnen aanscherpen 
en een verdiepingen kunnen maken in onze 
visie.  
 
 
 

Filmavond Dorpshoes (ingezonden)  
Het is weer bijna de eerste vrijdag in januari en 
dus staat er weer een filmavond voor de jeugd 
op het programma in het Dorpshoes. 
 
De avond zal er hetzelfde uitzien als vorige ja-
ren alleen wordt deze niet door het Dorpshoes 
maar de nieuwe jeugdcommissie van Gelster 
georganiseerd. Over de nieuwe jeugdcommis-
sie horen/lezen jullie op 3 januari meer!!! 
 
De volgende drie films worden gedraaid en jij 
mag kiezen.  
 
Buurman &  Buurman  om 16:00 - 
17:30 uur deze film is geschikt voor alle leeftij-
den 
“Winterpret”   
 
(Royal) Corgi    om 17:45 - 19:45 
uur deze film is geschikt voor 6+ 
 
The Lion King versie 2019 om 20:00 - 22:30 
uur deze film is geschikt voor 9+ 
 
De avond kost 1 euro per persoon, daarvoor 
krijg je een leuke film, drinken en wat lekkers. 
 
Wil je erbij zijn, stuur dan vóór 29 december 
2019 een bericht naar Silvia Spiegelenberg  
06 55 868 124. 
Geef wel ff door naar welke film je komt 
Wij hebben er zin in!  
De Jeugdcommissie 
 

Statiegeldflessen actie 

 
 
 


