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KALENDER OKTOBER
3 oktober
Dorpsböke groep 7-8
7 oktober
Technieklokaal groep 7-8
8 oktober
Boekenmarkt
8 oktober
Bibliotheek bezoek
groep 1-2-3 en groep 4-5-6
9 oktober
Studiedag alle leerlingen vrij
10 oktober Dorpsböke groep 1-2-3
17 oktober Dorpsböke groep 4-5-6
18 oktober Dagproject met eindpresentatie
‘’Music moves the brain’’
21 oktober Herfstvakantie t/m 25 okt
29 oktober Dansvoorstelling groep 1-2-3
Schouwburg Winterswijk
31 oktober MR vergadering
KALENDER NOVEMBER
4 t/m 8 november Driehoek gesprekken
5 november Dansworkshop groep 1-2-3
7 november Dorpsböke groep 1-2-3
14 november Dorpsböke groep 4-5-6
16 november Intocht Sint in Nederland
21 november Dorpsböke groep 7-8
22 november Studiedag alle leerlingen vrij
23 november Intocht Sint in Gelselaar
28 november Dorpsböke groep 1-2-3

Babynieuws
Graag willen wij u op de hoogte brengen van
baby nieuws. Juf Alice is in verwachting en zal
in februari met verlof gaan. Op dit moment
wordt er gekeken naar een passende vervanging voor deze periode. Hierover houden we u
op de hoogte.

Parkeren
Op dit moment zijn er veel wegwerkzaamheden in en rondom Gelselaar. Dit maakt dat het
af en toe moeilijk is om een parkeerplek te vinden voor uw auto. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties voor de school. Ook wordt er
bijna bij de buren in de tuin geparkeerd. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling.
Graag zouden wij u willen vragen om uw auto
buiten de ‘schoolzone’ te parkeren. Deze zone
staat aangegeven met witte letters op straat.
Hiermee willen we voor iedereen een veilige
situatie creëren tijdens het wegbrengen en
ophalen voor- en na schooltijd.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema
“Reis mee!” Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal tijdens deze Kinderboekenweek. Ontdek de ruimte met een raket,
beleef avonturen op een cruiseschip, verken
een land tijdens een roadtrip, trek rond met
een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Met een boek kun je elke reis maken
die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Wij
werken twee weken (maandag 30 september
t/m vrijdag 13 oktober) schoolbreed aan dit
project en besteden deze dagen extra aandacht
aan leesbevordering.
Via een aparte infobrief als bijlage bij deze
nieuwsbrief ontvangt u informatie over deze
twee projectweken.

Studiedag vrijdag 22 november
Vrijdag 22 november is er een extra studiedag
bijgekomen. Tijdens deze dag gaan alle leerkrachten naar OBS het Palet in Groenlo om met
collega’s mee te kijken en in gesprek te gaan
over hoe om te gaan met groepsdoorbrekend
methodisch werken. De school in Groenlo is
hier al een aantal jaren mee bezig en om hier
een goed beeld van te krijgen is het van belang
om deze school in bedrijf te zien. Ons doel
hierbij is om nieuwe innovatieve ideeën passend bij onze nieuwe visie mee terug te nemen
naar Gelselaar om zo leerlingen nog actiever en
uitdagender onderwijs aan te bieden.
Westerbork project
Het afgelopen schooljaar hebben alle scholen
in Borculo deelgenomen aan het Westerbork
project met als onderdeel een bezoek aan Westerbork.
Namens de "Borculose" basisscholen willen wij
fonds 2013 bedanken voor de bijdrage t.b.v.
het Westerborkproject 2019.
Wij hopen dat dit project ook in de toekomst
een vaste plek kan behouden in ons jaarprogramma.
Vanuit de OR
Namens de OR stuur ik u bij deze nieuwsbrief
een brief toe waarin zij toestemming vragen
om uw mailadres te gebruiken om u o.a. de
brief te sturen voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Graag deze brief uiterlijk 4 oktober inleveren in
de gele brievenbus in het halletje bij de ingang.

Terugblik informatieavonden en omgekeerde
oudergesprekken
Dit schooljaar was er voor het eerst een mogelijkheid tot een omgekeerd oudergesprek
waarbij u ouders de gelegenheid had om de
leerkracht van het nieuwe leerjaar informatie
te geven over uw kind.
Hiervoor zijn geen aanmeldingen binnengekomen. De overdracht die er plaats vindt tussen
de leerkrachten van het ene leerjaar naar het
volgende leerjaar waren dit jaar voldoende
voor u ouders om het schooljaar te starten.
Wel hebben wij ervaren het prettig te vinden
om hiervoor ruimte beschikbaar te stellen voor
u ouders en de leerkrachten. Daarom zullen wij
ondanks dat er geen aanmeldingen waren dit
jaar volgend schooljaar weer de gelegenheid
geven voor een omgekeerd oudergesprek.
De informatieavonden zijn dit jaar goed bezocht onze dank voor de belangstelling en uw
aandacht tijdens deze avond.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest
dan hopen wij u volgend schooljaar wel bij de
informatieavond te zien.
Voorstelling
Dinsdagmiddag 29 oktober gaan de groepen 1
t/m 3 naar de dansvoorstelling Hip Hop Hoera
in de Storm in Winterswijk. Deze voorstelling
gaat over jij, ik en wij. Durf jij iemand te helpen? Of durf jij hulp te vragen? En hoe doe je
dat dan? De dansers betrekken de kinderen bij
de voorstelling. Aan het einde van de voorstel-

ling mag iedereen de vloer op om samen met
de dansers te shaken en te grooven.
De kinderen worden met een bus bij school
opgehaald en teruggebracht. De voorstelling
zal om 12.30 uur beginnen en ongeveer een
uurtje duren. Dit betekent dat de leerlingen
om 14.25 uur op school arriveren.
Leerlingenraad
Ook dit schooljaar hebben er weer verkiezingen
plaatsgevonden voor de leerlingenraad. Leerlingen konden zichzelf verkiesbaar stellen en
middels een korte presentatie aangeven waarom zij de klas het beste kunnen vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
De groepen 4 t/m 8 hebben een stemronde
gehad en daaruit zijn 5 nieuwe leden gekozen.
Groep 4 Suus Ruesink
Groep 5 Daphne Hondorp
Groep 6 Bente Reurink
Groep 7 Karlijn Leuverink
Groep 8 Jesse Mensink
Welkom en heel veel plezier in de leerlingenraad!

Afscheid juf Willy
Per 1 november zal juf Willy afscheid nemen
van de Peuterspeelzaal. Ook voor de school
betekent dit veel en wij zullen dit afscheid zeker niet stilletjes voorbij laten gaan.
Maar wij wensen haar wel het allerbeste met
de mooie workshops die ze nu al geeft en heel
veel succes in de toekomst!
Takkenweek
In de herfstvakantie is er een mogelijkheid om
3,5 dag met kinderen van je eigen leeftijd op
een prachtige plek onder begeleiding van beroepskunstenaars te werken aan beeldende
kunst en theater.
Voor meer informatie zie de bijlage.
‘’Doneer’’ je schoolhek
Vanuit de Gemeente Berkelland is de vraag
gekomen of wij ons schoolhek willen ‘’doneren’’. Dit betekent dat wij namens de school
aandacht willen besteden aan kinderen die in
pleeg gezinnen wonen. Ook in onze gemeente
zijn kinderen die door omstandigheden niet
meer thuis kunnen wonen. Tijdens de week van
de pleegzorg wordt het schoolhek ‘’gedoneerd’’ om een spandoek op te gehangen om
meer bewustzijn rond pleegzorg te realiseren.

Inloopspreekuur GGD
Maandag 14 oktober is onze jeugdverpleegkundige Maria Krabbenborg op school. Zij helpt
u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid.
Maar ook voor lengte en het gewicht of voor
een gehoor- en/of ogentest helpt zij u graag.
Technieklokaal
Dit schooljaar staat het technieklokaal in Borculo weer op het programma voor groep 7-8.
Hiervoor zijn de volgende data gepland:
Maandag 7 oktober van 12:30 – 15:00 uur
Maandag 2 december van 12:30 – 15:00 uur
Maandag 20 februari van 12:30 – 15:00 uur
Maandag 18 mei van 12:30 – 15:00 uur.
Via de e-mail hebben de ouders van groep 7-8
in eerste instantie de datum 3 februari ontvangen, maar door een studiedag wordt deze datum verplaatst naar 20 februari van 12:30 –
15:00 uur
Doordat deze lessen tot 15:00 uur duren betekend dit dat groep 7-8 teveel uren naar school
gaat. Daarom wordt er een compensatie getroffen door groep 7-8 op 2 andere middagen
vrij te roosteren. Deze data is nog niet bekend.

Loop gerust tussen 13:15 en 14:00 uur binnen!

Website
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ook
de website weer actueel worden gemaakt en
aangepast waar nodig. Op dit moment wordt er
achter de schermen hard gewerkt om alle juiste
informatie hierop weer te geven.
Onze excuses wanneer u hier nog onjuistheden
in aantreft.

Dagproject ‘’Music moves the brain’’
Muziek en er op bewegen is goed voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit
bevestigd. Het stimuleert de hersenen, de motorische ontwikkeling en de samenwerking tussen linker en rechterhersenhelft. Deze vorm
van stimulans noemen we tegenwoordig ‘energizers’.
Aan de hand van het uitvoeren van ‘voorbeeldenergizers’ ervaren leerlingen waar een fijne
‘energizer’ aan voldoet. Deze ervaring dient als
uitgangspunt voor het creatieve proces waarin
de leerlingen individueel, in tweetallen of met
kleine groepjes een energizer gaan ontwerpen
op muziek. Ze maken zo spelenderwijs kennis
met begrippen als maat, ritme, tempo maar
ook met vorm begrippen als refrein, couplet,
herhaling en contrast.
Vrijdag 18 oktober gaan alle leerlingen van
groep 1 t/m 8 tijdens een workshop een Energizer ontwerpen.
Deze creaties willen de leerlingen graag aan u
ouders, opa’s en oma’s presenteren op vrijdagmiddag 18 oktober.
Vanaf 13:30 uur bent u van harte welkom en
om 13:40 uur starten de
presentaties.
Wij hopen u allen op deze
middag te ontmoeten.

Even voorstellen
Ik ben Wout Klein Goldewijk,
werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en ik verzorg
ook dit jaar de lessen bewegingsonderwijs op school.
In onze lessen maken wij gebruik van het SFBvakwerkplan. Dit is een planning voor het hele
schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding op schoolsporttoernooien en de sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei (lokale) sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen. De
motorische ontwikkeling van leerlingen volgen
wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen
wij hiervoor bij de groepen 2 en 5 de HANbeweegtest af.
Waar nodig kunnen we dan extra zorg bieden
tijdens de gymles, of misschien ontdekken we
juist wel een talent voor een bepaalde sport.
Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest, neem
gerust contact met mij op. Met sportieve groet,
Wout.
Sport Federatie Berkelland
www.sportfederatieberkelland.nl
Woensdag en vrijdag Groep 1 t/m 8
wout@sportfederatieberkelland.nl
Like ons op facebook
www.facebook.com/sportfederatieberkelland

Typcursus
Onlangs hebben de leerlingen van groep 6-7-8
een brief meegekregen om je aan te melden
voor een online typcursus. Nu is het ook mogelijk om de typlessen op school te laten plaatsvinden. Dit is alleen mogelijk bij een aanmelding van minimaal 7 leerlingen.
De typcursus vindt dan plaats na schooltijd op
school. Leerlingen leren dan met elkaar en krijgen direct begeleiding van een docent.
Dit wordt eens per twee jaar aangeboden.
Er zijn twee cursus varianten mogelijk.
1. Typcursus waarbij je blind leert typen
2. Typcursus waarbij je naast het blind leren
typen ook les krijgt in Word en PowerPoint.
Voor meer informatie zie de folder in de bijlage. Bij interesse is inschrijving mogelijk tot
uiterlijk 10 oktober. Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus starten in de eerste week na
de herfstvakantie.

