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Kalender… 

      Augustus   September 

22 Eerste schooldag 
 

1 Gaanderwijzer 

24 Luizencontrole   7 Schoolfotograaf 
 

    12 Kermis - Alle groepen vrij 

   13 Schooldag tot 13.00 uur ivm Kermis 
Aanvullende info volgt 

   15 Gaanderwijzer 

   22 Inloopavond ouders – info volgt 

   26 Groepen 1-2 vrij 

   30  Boekstart bibliotheek voor ouders/ 
verzorgers van kinderen 0-4 jaar 

 

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.  

 

We gaan het schooljaar gezamenlijk openen. Dit doen we met alle kinderen op het 

voetbalveld van VVG ‘25 om 10.15 uur. Iedereen start dus maandag in de eigen groep. 

 

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 moeten zijn.   

De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun juffen ontvangen bij het fietsenhok en op 

het kleuterplein aan de zijde van de kleuteringang.  

 

De komende periode staat in het teken van de Gouden weken. De eerste schoolweken 

zijn voor ons namelijk goud waard. Elke groep heeft ná de zomervakantie weer tijd nodig 

om zich te vormen.  Een goede begeleiding en sturing van de leerkracht is hierbij 

essentieel.  Deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament te leggen voor een 

goede groepsdynamiek, waarbij afspraken door de groep en de leerkracht samen worden 

gemaakt. De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een groep en we willen dat 

iedereen met plezier naar school komt en zich hier goed en veilig voelt.  

  

We gaan er samen een fantastisch schooljaar van maken. 

  

Mede namens team Gaanderwijs  

  

Ruud Leuverink 



Kalender 2022-2023 en praktische informatie 

De ouderkalender is te downloaden via onze website. 

https://www.gaanderwijs.nl/f/kalender-54  Heeft u liever een papieren versie en bent u 

niet in de gelegenheid deze zelf te printen, laat dit dan weten.  

In deze kalender staat naast de agenda ook veel praktische informatie.  

 

 

 

Parro   

Algemeen  
Op Gaanderwijs werken we met de Parro app zodat we ouders 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 deze 
app.   Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Gaanderwijs en 
met name de gebeurtenissen in de groep.    
  
Koppelen 

Bent u nog niet gekoppeld met school middels deze app, laat dit dan weten. We sturen 
dan alsnog een koppelcode via de mail. Hierin staan ook alle instructies om de 
koppeling goed te laten verlopen.  
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 weer aangeven. Wilt u dit doen voor vrijdag 2 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! 

 

 

Inloop en uitgaan  

Alle leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur naar de klas.   

Om 8.25 uur gaat de tweede schoolbel en begint de lestijd.   

Om 14.15 uur gaat de laatste schoolbel en komen de kinderen naar buiten. De groepen 

1/2 en 3 komen samen met de leerkracht naar buiten.   

Het is de bedoeling dat ouders buiten wachten op hun kind(eren).  

 

We plannen weer momenten in voor de ouders/ verzorgers van de groepen 1/2 om mee 

naar binnen te komen met de kinderen. Info hierover volgt via de Parro.  

 

  

https://www.gaanderwijs.nl/f/kalender-54
mailto:info@gaanderwijs.nl


Halen en brengen / Verkeer 

In verband met de beperkte parkeerruimte willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk 

met de fiets of lopend naar school komen. We hebben fietsenstallingen met voldoende 

ruimte.   

Wij verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van uw kind(eren) goed te letten op de 

veiligheid van uw kind(eren) en die van de andere kinderen. Dat kan o.a. door in de 

schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen en door niet te 

parkeren op en om plaatsen waar kinderen meestal oversteken.   

 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen onze school goed en veilig kunnen bereiken. 
Het gaat vaak maar net goed. Zeker bij slecht weer wanneer er meer auto’s richting 
onze school komen. Er is vaak sprake van gevaarlijke situaties doordat auto's in en uit 
parkeren of zelfs stilstaan op de weg ter hoogte van de school. We willen iedereen 
vragen goed op te blijven letten bij het halen en brengen van de kinderen. 
Vanuit ons het verzoek elkaar aan te spreken op onveilige situaties.   
Wellicht zijn ouders zich hiervan niet bewust. Uiteraard bespreken 
we verkeersveiligheid ook in de groepen.    

  
In het kort   

• Spreek elkaar aan op onveilig gedrag   

• Houd rekening met de aangegeven rijrichting bij de ronde voor de Pol  

• Parkeer zo min mogelijk op de parkeerplaatsen voor Humankind en de school.
 Rij door naar het schuttersgebouw.   

• Bij de Pol vol? Parkeer de auto bij het schuttersgebouw; Hier is voldoende 
plek!   

• Geef dit ook door aan de andere ‘brengers en halers’, zoals opa’s en oma’s.   
 

Contact met school  

Reden contact   
   

Wijze van contact   

Absentie melding (bijv. ziek 
melden)    

Altijd telefonisch vanaf 8:00 uur via    
0315 325767   

  
  

Contact met de leerkracht   Telefonisch na 14.45  uur via 0315 325767   
  

Email van de leerkracht    
U mag een reactie verwachten binnen 1 a 2 dagen 
afhankelijk van de werkdagen   

   

Korte urgente berichten welke 
noodzakelijk zijn voor de 
leerkracht   
   

Email van de leerkracht   
  

Parro    
Deze functie is actief op werkdagen en werktijden van de 
leerkracht. Ze worden gelezen, maar er zal niet altijd (direct) 
een reactie komen   

   

   Weet u het email adres van de leerkracht niet. U kunt altijd 
een bericht sturen naar info@gaanderwijs.nl   We zorgen er 
dan voor dat het bericht bij de juiste leerkracht aankomt.    

  
De email adressen zijn ook terug te vinden in de 
schoolkalender   
KLIK HIER VOOR DE KALENDER  

  

mailto:info@gaanderwijs.nl
https://www.gaanderwijs.nl/files/bijlagen/Gaanderwijs%20kalender%202022-2023%20ouders%20-%20verzorgers.pdf


Gaanderense kermis 

10 t/m 13 september is het weer kermis in Gaanderen. We kijken er naar uit en we wensen 

iedereen alvast een fantastische kermis toe. 

  

• Maandag 12 september zijn de kinderen vrij.  

• Dinsdag 13 september zijn de kinderen om 13.00 uur uit. De kinderen kunnen op 

deze manier, als ze dit willen natuurlijk, samen met ouders/ verzorgers genieten 

van de leuke kinderactiviteiten in de grote kermistent. Zoals de grote mini 

playbackshow. Een aanrader.  

• Er volgt nog informatie via de mail.  

 

Schoolfotograaf 

Foto Koch komt woensdag 7 september foto’s maken. Er zullen dan portretfoto's, 

groepsfoto's en broers/ zussen foto's worden gemaakt.  

Iedere groep gaat naar de schoolfotograaf waar de individuele en groepsfoto’s worden 

gemaakt. Daarna proberen we zoveel mogelijk de broers/ zussen foto van de 

schoolgaande kinderen onder schooltijd te doen. Dit gaat allemaal volgens een rooster. 

Om dit zo goed mogelijk te begeleiden zoeken we twee of drie ouders die 7 september 

willen helpen. De afgelopen jaren hebben ook enkele ouders ons geweldig geholpen. Het 

gaat dan om het ophalen van de groepen en het, samen met de leerkracht, begeleiden in 

de speelzaal of kantine.  Mocht u willen helpen dan kunt u dit doorgeven 

via info@gaanderwijs.nl  Alvast veel dank!  

  

Ook voor de broers en zussen die (nog) niet op school zijn, is er de gelegenheid om 

samen op de foto te gaan. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan ontvangen wij graag een 

mail met de namen op info@gaanderwijs.nl Voor deze foto kunt u vanaf 14.20 uur op 

school terecht (speelzaal). Houd rekening met een wachttijd.  

  

  

Bericht van foto Koch  

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Via de Parro app 

kunt u aangeven of uw zoon/dochter op de foto mag worden gezet door de 

schoolfotograaf. We zullen hier zo goed mogelijk rekening mee houden. Na ongeveer 

twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u 

een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in 

op www.fotokoch.nl .  U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.   

U kunt eenvoudig betalen middels IDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt 

u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-

partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.   

  

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie 

keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 

waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de 

foto’s met een achtergrond naar keuze! Tip van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke 

kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.   

  

mailto:info@gaanderwijs.nl
mailto:info@gaanderwijs.nl
http://www.fotokoch.nl/


 

Verjaardagen 

 

 
 

 

Verjaardagen 
augustus           

    Groep 

4 Vayèn van Hal (2017) 1/2 A 

4 Lonneke Wentink (2016) 3 A 

5 Bram Vromen (2014) 5 B 

6 Lisa Bongers (2014) 5 B 

7 Noah Philipsen (2014) 5 B 

7 Lotte Swierstra (2012) 7 

9 Wojciech Skiers (2017) 1/2 B 

10 Iven Aberson (2011) 7 

10 Chelsea Reeves (2013) 6 

12 Imre Overgoor (2013) 6 

13 Evi Roerdink (2014) 5 B 

14 Suze Kroes (2013) 6 

14 Bruno Löesink (2017) 1/2 B 

20 Denzell van Hal (2011) 8 

24 Isa Schuiling (2014) 5 A 

27 Ben Helming (2010) 7/8 

28 Gijs Welling (2014) 5 B 

29 Pien van Groningen (2015) 4 B 

30 Maud van Leer (2012) 7 

31 Nout Limbeek (2012) 7/8 

31 Myrthe Wentink (2013) 6 



 


