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KALENDER JANUARI 
2 januari Statiegeldflessen actie 
18 januari Start schoolbreed thema  
                          ‘Wonen’ 
21 januari Dorpsböke groep 4-5-6 
22 januari  Open dag Zone College (online) 
25 januari t/m 29 jan open huis Het Assink 
28 januari Dorpsböke groep 7-8 

 

KALENDER FEBRUARI 
1 februari MR vergadering 
4 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
8 februari Studiedag alle leerlingen vrij 
9 februari Sportuurtje vanuit Sportfedera-

tie Berkelland 14:30 – 15:30 uur 
11 februari Dorpsböke groep 4-5-6 
12 februari Rapporten mee naar huis 
15 februari rapportgesprekken t/m 19 feb 
18 februari Dorpsböke groep 7-8 
19 februari Vergadering leerlingenraad 
22 februari Voorjaarsvakantie t/m 26 feb 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
weer voor hebben gekozen om dit gevoel te 
geven aan onbekende ouderen in Nederland en 
tevens 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 in het kader van ‘Actief 
burgerschap’ en zorg dragen voor en met el-
kaar.  
Wij wensen niet alleen leerlingen en ouders 
van school, maar alle mensen uit Gelselaar hele 
fijne en warme feestdagen toe. 
 
Schoolbreed thema ‘Wonen’ 
Na de kerstvakantie starten we op school met 
een nieuw schoolbreed thema ‘wonen’. Deze 
komt door de lockdown niet te vervallen, maar 
wordt verschoven naar het moment dat de 
scholen weer open mogen. Tijdens dit thema 
gaan de groepen 1 t/m 8 creatief, groepsdoor-

brekend ontdekkend leren over alles dat met 
wonen te maken heeft. O.a. hoe worden huizen 
gebouwd, welke soorten woningen zijn er, wie 
werken er mee aan de bouw van een woning, 
hoe gaat het kopen en verkopen van een wo-
ning. 
Het thema eindigt op vrijdag 19 februari.  
 
Cito-toetsen 
In januari zouden we normaliter in de groepen 
3 t/m 8 weer de toetsen van Cito afnemen. 
Door de huidige lockdown zal dit naar verwach-
ting eind januari, begin februari worden hervat. 
 
Staring College 
Januari staat bol van de activiteiten rondom 
het Staring College. Zo worden er twee Staring 
onderwijsavonden georganiseerd. Deze avon-
den zijn gericht op de ouders van de groep 8 
leerlingen. Tijdens deze avonden ontvangt u 
informatie over de onderwijsvisie van het Sta-
ring, over verschillende afdelingen en hoe de 
ondersteuning en zorg zijn georganiseerd.  
Over deze avonden en open dagen komt nog 
een extra uitnodiging, maar via deze weg willen 
wij u hiervan alvast op de hoogte brengen.  
Mocht u alvast vragen hebben aan het Staring 
College dan kunt u mailen naar 
groep8@staring.nl.  
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Elke woensdag in januari worden er verschil-
lende Masterclasses aangeboden van 15:00 – 
16:00 uur. Denk daarbij aan wiskunde, moder-
ne vreemde talen, drama en biologie. Deze 
Staring Masterclasses zijn voor ALLE leerlingen 
uit groep 8.  
Alle leerlingen uit groep 8 hebben een flyer 
ontvangen, daarop staat een QR-code waar-
mee zij zich hiervoor kunnen aanmelden.  
 
Het Assink Lyceum 
Proeflesmiddag afgelast  
Op woensdag 13 januari zou er een proefmid-
dag plaatsvinden. Vanwege de lockdown moe-
ten zij wij deze middag, waar we ons zo op 
hadden verheugd, afblazen. De proeflesmiddag 
wordt niet verplaatst naar een andere datum.  

Week van het (online) open huis: maandag 25 
t/m vrijdag 29 januari  
Dit jaar vindt het open huis volledig online 
plaats. Wat is er allemaal te doen? Wij zorgen 
in ieder geval voor een interactieve en gezellige 
week! Vanaf 25 januari kunnen leerlingen een 
virtuele rondleiding volgen en de school op hun 
eigen gemak bekijken. Vragen kunnen online 
en live gesteld worden aan leraren én leer-
lingen van Het Assink. Op 
www.hetassink.nl/open-huis wordt na de 
kerstvakantie het programma van onze locaties 
geplaatst.  

 

Overzicht belangrijke data:  

• 13 januari 2021: proeflesmiddag afgelast  
• 25 t/m 29 januari 2021: online open huis  
• Vóór 1 maart 2021: aanmeldingen doorge-

ven 
• April 2021: Ouders/verzorgers ontvangen 

bericht van plaatsing  
• Juni 2021: Kennismakingsmiddag 
  
Zone College 

De open dag mbo van Zone College zijn ook in 

januari 2021 (helaas) alleen online. De ontwik-

kelingen rondom het coronavirus maken dat 

het niet mogelijk is om je op onze locaties te 

ontvangen. Noteer je alvast de open dag in je 

agenda? 

• 22 januari 2021 | Online Thuis achter je 
computer 
 

Via de website www.mbozone.nl kun je je hier-
voor aanmelden.  
 
Schoonmaakavond 
Jaarlijks nodigen wij u uit voor de  schoon-
maakavond. Deze worden normaliter gepland 
in januari en juni. Dit schooljaar gaan wij deze 
in januari niet inplannen i.v.m. Corona. Wellicht 
kan het zijn dat wanneer de maatregelen van-
uit de overheid het toelaten wij aan het einde 
van het schooljaar deze nog wel gaan inplan-
nen, maar hierover kunnen wij nu nog geen 
voorspellingen doen.  

Executieve functies ‘’Beinhelden’’  
In onze visie is beschreven aandacht te geven 
aan de ontwikkeling van executieve functies bij 
kinderen. Hiervoor gaan alle teamleden op 
woensdagmiddag 13 januari een bijeenkomst 
volgen om hierin bijgeschoold te worden.  
Om deze vaardigheden toe te kunnen passen in 
de klas zijn er op school verschillende boeken 
per jaargroep aangeschaft die hierbij worden 
ingezet. 
 
Iedereen bezit Breinkrachten. De ene brein-
kracht is mogelijk sterker ontwikkeld dan de 
andere. Dat mag ook. Breinkrachten ontwikke-
len zich tot ver in de adolescentie. Het is dus 
helemaal niet gek als een kind hier nog pro-
blemen mee ervaart. We beseffen dat we in 
het onderwijs en opvoeding bezig zijn om bij te 
dragen aan het proces van Breinkracht ontwik-
keling. Breinkrachtversterking vraagt om ge-
duld en vertrouwen. Vertrouwen dat het goed 
komt. Uiteraard met de juiste input en stimu-
lans. Daarom hebben wij op school gekozen 
voor Breinhelden, deze sluit naadloos aan bij 
de ontwikkeling van kinderen.  
 
In groep 1-2 maken de kinderen kennis met Effi 
en Furon en komen ze te weten hoe Effi en 
Furon een Breinheld zijn geworden. De kin-
deren leren wat de Breinkrachten inhouden en 
hoe je deze in het alledaagse leven gebruikt.  
 
In groep 3-4 wordt daarop voortborduurt. De 
breinkrachtenkast en coöperatieve werkvor-
men worden als nieuw element toegevoegd. 
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De breinkrachtkast is een spellenkast die inge-
zet kan worden om Breinkrachten te trainen.  
 
In groep 5-6 is er aandacht voor het in kaart 
brengen van het eigen Breinkrachtontwikkel-
proces: Kinderen gaan een portfolio bijhouden. 
Ook in deze groep zijn coöperatieve werkvor-
men opgenomen, zodat alle kinderen actief 
kunnen deelnemen aan de les. De Breinkrach-
tenkast bevat nu andere spellen, welke klas 
doorbrekend kunnen worden gespeeld.  
 
In groep 7-8 ligt het accent minder op de te-
kens en de verbalisering. De symbolen blijven 
een belangrijke rol houden om het gesprek 
over Breinkrachten met kinderen aan te gaan. 
In deze groep wordt plan -&regelkracht en Tijd-
kracht voor het thema ‘’huiswerk organiseren’’ 
en gevoelskracht en stopkracht zijn belangrijk 
voor het thema ‘’mijn gevoel de baas zijn’’. De 
Breinkrachtenkast, de coöperatieve werkvor-
men en het portfolio komt ook terug.  
 
Hieronder ziet u welke Breinkrachten er aan 
bod komen .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netwerk migratie 27+28 januari  
Alle scholen binnen de Stichting OPONOA gaan 
over naar een Intune omgeving wat ervoor 
zorgt dat wij server loos kunnen werken op 
school.  
Het beheren vanuit de stichting zal hierdoor 
beter kunnen verlopen en ook hebben we 
hiermee weer een stukje veiligheid gewonnen, 
omdat de school niet langer kan worden aan-
gevallen via een server.  
 
Wat betekent dit voor onze school en het on-
derwijs. Op woensdag 27 en donderdag 28 ja-
nuari vindt de overgang plaats, hierdoor is er 
deze dagen minder tot geen wifi beschikbaar. 
De lessen worden hierop aangepast.  
 
Vanuit de GGD 
Hallo Ouders/Verzorger(s), 

  
Opvoeden; meestal gaat het goed maar soms… 
Kun jij ook wel eens je kind achter het behang 
plakken? Is je kind niet in beweging te krijgen? 
Soms blijf je botsen met je kind en voer je elke 
dag dezelfde strijd. 
  
Het kan dan fijn zijn om eens een keer met ie-

mand te praten die jullie gezin niet zo goed 
kent en jullie net op een ander spoor kan zet-
ten. 
Heb jij ook vragen over de opvoeding of ge-
zondheid van je kind? Kijk op 
www.opvoeden.nl 
  
Leuk filmpje: https://youtu.be/91eQmuzh0gc 

  
Met vriendelijke groet, 
Maria Krabbenborg 
Jeugdverpleegkundige 

   

 
Rijksstraatweg 65 
7231 AC Warnsveld 
Postbus 3 
7200 AA Zutphen 

  
T. 088 – 44 33 206(direct) 
T. 088 - 443 30 00 (algemeen) 
E. m.krabbenborg@ggdnog.nl 
W. www.ggdnog.nl 

 
Meten en wegen groep 6 
Jaarlijks worden alle leerlingen uit groep 6 
gemeten en gewogen door de GGD. Dit stond 
gepland op 6 januari. Door de lockdown komt 
dit te vervallen. Wanneer er een nieuwe datum 
bekend is brengen wij u hiervan op de hoogte.  
 
Welkom 
Vanaf 7 december is Ivar Goorhorst gestart in 
groep 6. Wij wensen hem een hele fijne tijd toe 
op de G.A. van der Lugtschool! 
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