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Kalender…
SEPTEMBER

OKTOBER

5

Gaanderwijzer 1

3

Gaanderwijzer 3

5

Start Typeles 14.30 – 17.30 u

7

Oudervertelgesprekken

9

Kermis – alle groepen vrij

9

Bijeenkomst leerlingenraad

10

Studiedag – alle groepen vrij

10

Oudervertelgesprekken

18

Inloop avond voor alle ouders/
verzorgers

15

Oudervertelgesprekken

19

Trouwdag juf Claudia

17

Gaanderwijzer 4

19

Gaanderwijzer 2

20

Studiedag – Alle groepen vrij

30

MR bijeenkomst

21 t/m 25
30

Herfstvakantie
Luizencontrole

Een frisse start
Afgelopen maandag zijn we schooljaar 2019-2020 ‘fris’ gestart. Nadat we alle kinderen
welkom hebben geheten in het Amfitheater, konden de groepen door de levende
wasstraat van meesters en juffen. We kijken terug op een geweldige eerste dag en
wensen iedereen een heel fijn schooljaar op Gaanderwijs.

Gouden weken
' Een goed begin is het halve werk'.
Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt
in één keer het doel van de Gouden Weken. De eerste weken van het nieuwe
schooljaar noemen wij de Gouden Weken, deze zijn 'goud waard'!
Elke groep heeft de eerste weken ná de zomervakantie weer tijd nodig om zich te
vormen. Een goede begeleiding en sturing van de leerkracht is hierbij essentieel. Juist
deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming, zodat normen door de groep en de leerkracht samen worden bepaald.
De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een groep. Binnen deze groep
kunnen zij alleen goed functioneren als ze zich prettig en veilig voelen.
De eerste weken willen we veel aandacht besteden aan; samenwerken, van en met
elkaar leren en respect hebben en tonen naar een ander. We doen dit middels
groepsactiviteiten. Te denken valt aan energizers, coöperatieve spelletjes,
samenwerkopdrachten en lessen Vreedzame School. Wij zijn erg gemotiveerd om
hiermee aan de slag te gaan. Mochten er vragen zijn dan horen we dat graag.

Vakantierooster 2019-2020 Gaanderwijs.
Het volledige overzicht inclusief de geplande studiedagen. Het overzicht is ook terug te vinden
op onze website. www.Gaanderwijs.nl
Kermis

09-09-2019

Studiedag

10-09-2019

Studiedag

20-09-2019

Herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Dag voor de Kerstvakantie- studiedag

20-12-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Pro8dag – studiedag

06-01-2020

Studiedag

07-02-2020

Carnavalsmiddag
(vanaf 12.00)

21-02-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede vrijdag – studiedag

10-04-2020

2e

13-04-2020

Paasdag

Meivakantie

27-04-2020 t/m 01-05-2020

Studiedag

04-05-2020

Bevrijdingsdag (dinsdag - verplicht)

05-05-2020

Hemelvaart + dag na Hemelvaart

21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinkstervakantie

01-06-2020 t/m 05-06-2020

Studiedag

29-06-2020

Laatste vrijdag voor de vakantie
(vanaf 12.00)

17-07-2020

Zomervakantie

20-07-2020 t/m 28-08-2020

Kalender
Dit jaar ontvangen alle oudste kinderen een kalender met alle belangrijke data en
praktische informatie over de school. We verwachten deze eind deze week of begin
volgende week uit kunnen delen. Hij is al terug te vinden op onze website.

Privacy voorkeuren graag aangeven via Parro
We zijn inmiddels al een tijdje gestart met onze oudercommunicatie app – Parro.
Bent u nog niet gekoppeld met school middels deze app, laat dit dan weten. We sturen
dan nog een koppelcode via de mail. Hierin staan alle instructies om de koppeling goed
te laten verlopen. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op
Gaanderwijs en met name de gebeurtenissen in de groep.
Parro en de scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de
privacy van kinderen. In de app kunt u bij instellingen uw privacy voorkeuren instellen.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt
dit via de Parro app voortaan aangeven. Wilt u dit doen voor maandag 16 september.

•
•
•

Dit kan via de volgende stappen:
Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Hartelijk dank voor het doorgeven!

Nieuwe website
We zijn trots op onze nieuwe website. Heeft u hem al gezien?

www.gaanderwijs.nl

18 september Inloop avond – Komt u ook?
Ook dit jaar heeft u weer de kans om een echte rondleiding te krijgen van uw zoon en/of dochter.
Zij weten immers alles over onze school en kunnen u als beste vertellen hoe alles hier werkt.
U komt dan, samen met de kinderen naar school. Dit kan vanaf 18:00 uur.
We eindigen om 19:30 uur.
Het is de bedoeling dat uw eigen kinderen de rondleiding verzorgen en in de groepen is meer
informatie te vinden over het specifieke leerjaar en de groep. U heeft ook de gelegenheid vragen
te stellen aan de leerkracht. Dit is bedoeld voor korte vragen over het schooljaar. Heeft u andere
vragen dan is het verstandig een afspraak te maken.

Bijlagen
•
•

GGD Oost Nederland – informatie over Jeugd gezondheid
Flyer - Week van de ontmoeting – Gaanderen (zie toelichting hieronder)

Toelichting Week van de ontmoeting via Buurtplein en de Gemeente Doetinchem
In de bijlage een flyer voor meer informatie over de ‘Week van de Ontmoeting’. Deze zogeheten
‘zwerfkaarten’ zullen verspreid worden in Gaanderen.
Kent u iemand die het verdient om ook aan te haken tijdens deze week?
Stuur dan de uitnodigingskaart en heet deze bewoner welkom.
De activiteiten die georganiseerd worden zijn vooral een middel en dienen als doel om in contact te
komen met bewoners die meer aansluiting zoeken maar door omstandigheden veel op zichzelf
aangewezen zijn.
Graag komt de organisatie met hun in contact om samen te ontdekken wat er voor nodig is om daar
aan te werken. Dus ook als men geen groepsmens is dan is deze week aan te raden!
Helpt u mee? Samen hopen we dan zoveel mogelijk mensen te bereiken

