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Eerste schooldag

Beste ouders/ verzorgers van Gaanderwijs,
Het nieuwe schooljaar gaat komende maandag starten. Wij hopen dat iedereen heeft genoten
van de vakantie. We kijken er enorm naar uit om alle kinderen weer te zien.
Het schooljaar 2020/2021 was een bewogen schooljaar. 2021/2022 wordt hopelijk heel fijn voor
iedereen. Met veel samenzijn, plezier en mooie leer- en speelervaringen. Helaas zijn we nog niet
van het Corona virus af. We dienen nog steeds rekening te houden met de richtlijnen en
protocollen. Voor de vakantie hebben we een update gedeeld over de stand van zaken rondom
deze protocollen. Er zijn geen grote wijzigingen geweest voor de basisscholen de afgelopen
periode. Verderop meer hierover.
We kunnen maandag helaas nog niet gezamenlijk starten op het plein.
De kinderen van groep 4 t/m 8 worden ontvangen in hun eigen nieuwe lokaal. Dankzij de
doordraaimiddag weten ze vast nog wel waar ze naartoe moeten.
De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun juffen ontvangen bij het fietsenhok aan de zijde
van de kleuteringang.
We gaan er samen een fantastisch schooljaar van maken.
Mede namens team Gaanderwijs
Ruud Leuverink

Kalender 2021-2022
De ouderkalender is te downloaden via onze website. www.gaanderwijs.nl Wilt u liever een
papieren versie en bent u niet in de gelegenheid deze te printen, laat dit dan weten.

Kermis 2021 afgelast
Helaas gaat de Kermis dit jaar niet door. Op maandag 13 september staat een vrije dag
gepland, deze laten we staan. Dinsdag 14 september is een reguliere schooldag.

Mogelijkheden inloopavond 30 september
30 september staat de inloopavond gepland. We zijn aan het kijken hoe we dit vorm kunnen geven
en nadere informatie volgt.

Protocol nieuwe schooljaar
We informeren u bij aanpassingen. Voor nu geldt:
Algemeen
Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Bij twijfel: blijf thuis.
Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten
volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
• Bij klachten die passen bij corona;
• Als men positief getest is op corona;
• Als men een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de
confirmatietest bij de GGD;
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en men nog niet immuun is;
• Als men nauw contact heeft gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten
binnen 1,5 meter) en men is nog niet immuun;
• Als men terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;
Veiligheid en hygiëne
Tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand te
worden gehouden. Wel tussen volwassenen. In de groep blijft er extra aandacht regelmatig
handen wassen.
Inzet personeel
Indien leerkrachten thuis moeten blijven, vanwege gezondheidsredenen of quarantaine, zullen we op
zoek moeten gaan naar vervanging. Mocht het niet mogelijk zijn een groep te ontvangen op school,
dan laten wij dit zo snel mogelijk weten.
Cohortering
Eind vorig schooljaar hebben we de cohortering al los gelaten (groepen apart houden).

Besmetting in de klas
Bij een positieve besmetting in de klas gaan we in overleg met de GGD welke vervolgstappen er
genomen moeten worden voor de betreffende groep. Ouders/ verzorgers worden hier altijd zo
snel mogelijk over geïnformeerd.
Thuisblijf beleid
Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel geldt altijd dat het kind thuis
moet blijven. Is het kind verkouden (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) dan mogen ze
gewoon naar school. Is uw kind ernstig verkouden, overweeg dan uw kind thuis te houden.
Neem bij twijfel contact op met de GGD. Die kunnen het beste met u meedenken. Voor de school is
het lastig te bepalen. Wij werken met een beslisboom, deze is terug te vinden op onze website
www.gaanderwijs.nl.
Indien wij op school signaleren dat een kind klachten heeft die passen bij deze symptomen, dan
nemen wij contact op met ouders en dient het kind op te worden gehaald van school.
Ouders in de school
We gaan de komende periode enkele dagen aanwijzen per groep wanneer u toch met uw zoon/
dochter van groep 1/2 mee kan lopen naar het lokaal. Via de Parro app hoort u wanneer dit kan.
Dit geldt alleen voor de groepen 1-2. Voor de overige groepen blijft gelden dat de kinderen
zelfstandig naar binnenkomen.
Oudergesprekken
We blijven zoveel mogelijk de digitale variant van de oudergesprekken hanteren. Het was voor
ons en voor veel ouders handig dit op deze wijze vorm te geven. Er is ook weer ruimte om de
gesprekken, indien nodig, fysiek te voeren. In overleg met ouders/ verzorgers en de leerkracht
kan er gekeken worden wat het best passend is. In basis houden we het digitaal, maar fysiek is
ook een optie.
Haal- en brengtijden
De eindtijden zijn weer gelijk, zie hieronder. We vragen om zoveel mogelijk alleen de kinderen te
brengen en op te halen. Zo kunnen we de drukte verminderen. Op het fietspad, naast het houten
fietsenhok en de kleuteringang, vragen wij om af te stappen. De kinderen van de groepen 4 t/m 8
vragen wij om via het KIVADA terrein te blijven fietsen.

Groep
1/2a
1/2b
1/2c
1/2d
3a en 3b
4a en 4b
5
6
6/7
7/8
8

Inloop
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30
8.15-8.30

Eindtijd
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15

In- en uitgang
Kleuteringang
Kleuteringang
Kleuteringang
Kleuteringang
Kleuteringang
Hoofdingang
Hoofdingang
Hoofdingang
Hoofdingang
Hoofdingang
Hoofdingang

Afstandsonderwijs
We starten afstandsonderwijs op als er sprake is van een quarantaine door besmetting. Indien er een
andere reden is waardoor een kind langdurig thuis zit, zal dit nader worden bekeken.
De leerkracht zal dan twee vormen van onderwijs aanbieden. Dit doen we binnen de mogelijkheden
die we hebben. Dat betekent dat de leerkracht in de groep fysiek onderwijs zal aanbieden aan de
aanwezige kinderen en tegelijkertijd zullen er kinderen op afstand inloggen via Teams om de
instructies te volgen. Mocht dit nodig zijn dan zullen we alle bijbehorende afspraken met de betrokken
ouders doornemen en nemen we de tijd om alles goed te organiseren. We bekijken iedere situatie
opnieuw om zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren voor leerkracht en kinderen.

Trakteren
Trakteren is weer gewoon toegestaan. Wilt u met de leerkracht overleggen wanneer trakteren
voor de verjaardag het beste uitkomt?

Parro
Algemeen
Op Gaanderwijs werken we met Parro. Dankzij Parro kunnen we ouder en verzorgers op de
hoogte houden van activiteiten op school en in de klas. Afgelopen week bent u weer gekoppeld
aan de nieuwe groep en leerkracht en ontvangt u weer berichten via de app.
Koppelen
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 ook 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.
Kunt u niet inloggen of heeft u geen koppelcode; stuur dan een mail naar info@gaanderwijs.nl
Geef uw privacy voorkeuren aan!
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. Dit dient ieder jaar
opnieuw te gebeuren.
Privacy voorkeuren aangeven: 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 vrijdag 10 september.
Dit kan via de volgende stappen in de app:
Ga naar het tabblad 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Hartelijk dank voor het doorgeven!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag,
vragen wij u uw kind zo spoedig aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u
een afspraak maken per mail: info@gaanderwijs.nl of direct bij Ruud Leuverink. Wellicht
kunt u deze informatie ook melden bij buren/ kennissen en familie die van plan zijn hun
zoon of dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn naar een leuke en goede school.
Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.

Verjaardagen

Verjaardagen
augustus
4
5
6
7
7
10
10
12
13
14
20
22
24
26
27
28
29
30
31
31

Lonneke Wentink (2016)
Bram Vromen (2014)
Lisa Bongers (2014)
Noah Philipsen (2014)
Lotte Swierstra (2012)
Iven Aberson (2011)
Chelsea Reeves (2013)
Imre Overgoor (2013)
Evi Roerdink (2014)
Suze Kroes (2013)
Denzell van Hal (2011)
Vince Löesink (2010)
Isa Schuiling (2014)
Liam Klenner (2010)
Ben Helming (2010)
Gijs Welling (2014)
Pien van Groningen (2015)
Maud van Leer (2012)
Nout Limbeek (2012)
Myrthe Wentink (2013)

Groep
1/2 D
4B
4B
4B
6
6
5
5
4B
5
7/8
7/8
4A
8
7/8
4B
3B
6
6/7
5

Verjaardagen
september
2
2
2
3
6
6
7
11
16
18
18
21
24
27
28
29
29
29

Lotte Bekking (2011)
Jaylana Engelsman (2010)
Jill Rougoor (2015)
Thomas van Balveren
(2014)
Glenn van Aalst (2010)
Tieme Sinderdinck (2011)
Sem Bruggink (2015)
Sam van Hal (2013)
Stijn Bakker (2015)
Josie Deij (2012)
Taim Jaber (2011)
Noor Lendering (2010)
Jannes Maas (2012)
Lucas Wisselink (2014)
Sam Kats (2009)
Sjef Lorsé (2015)
Lize Schuurman (2015)
Aiden Willemsen (2012)

Groep
6/7
8
3B
4A
6/7
7/8
3A
5
3B
6
6
8
6
4B
7/8
3B
3A
6

