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Kalender… 

Januari  Februari 

   12 Gaanderwijzer 
 
3 OGO inloopmiddag van 13:45 tot 14:15 uur  

- informatie volgt- 

   16 Klankbordavond –                       
Schoolontwikkeling 19:00- 20:30 uur  

 3 Juf Angeliene 40 jaar in het onderwijs! 

   26 Gaanderwijzer   6 Studiedag – alle groepen vrij 

   27 Groepen 1 - 2 vrij   9 Gaanderwijzer  

   17 Carnaval op Gaanderwijs - 
12:00 uur alle groepen vrij 

 
   20 t/m 24  Voorjaarsvakantie – alle groepen vrij 

 

Oudergesprekken -> Voortgangsgesprek 

In week 10 en 11 (6 t/m 17 maart) zullen oudergesprekken plaatsvinden.  

We maken hierin een ontwikkelslag door de kinderen van groep 6 t/m 8 hierbij te 

betrekken.   

We vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij hun eigen leren en hun eigen 

ontwikkeling. Het eigenaarschap op het eigen leren wordt steviger wanneer kinderen 

zelf kunnen vertellen hoe ze het beste leren en wat ze hiervoor nodig hebben en hoe ze 

dit gaan aanpakken. Waar zijn ze trots op en hoe hebben ze dit aangepakt?  

De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen bij deze gesprekken aansluiten en ook een actieve 

rol krijgen. In de groepen zal er aandacht worden besteed aan dit gesprek en wordt het 

geoefend, zodat het gesprek ook een goede inhoud krijgt en de kinderen hierin kunnen 

groeien. We willen dit graag goed begeleiden en kiezen er nu voor om dit eerst met 

groep 6 t/m 8 op te pakken. Dit geeft ons informatie over de voortgang en hoe dit voor 

de jongere kinderen eruit kan zien. De kinderen van groep 8 hebben in deze periode het 

adviesgesprek. Zij waren al betrokken bij deze gespreksronde. Bij deze gesprekken zal 

de focus vooral op het advies liggen.  

 

  



Herinnering - Ouderbijdrage 

Ieder schooljaar zorgt de Oudervereniging voor diverse activiteiten voor alle kinderen op 

Gaanderwijs. Activiteiten zoals het schoolreisje, Kerst- en de Sinterklaasviering worden 

uit deze bijdrage betaald. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de oudervereniging 

van Gaanderwijs een vrijwillige bijdrage van € 37,50 per kind per schooljaar. Voor de 

kinderen die later instromen geldt een bedrag van € 3,75 per resterende maand van het 

lopende schooljaar.  

 

Op 28 november hebben alle ouders/ verzorgers via de mail en via Parro het verzoek 

ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Veel dank aan ouders/ verzorgers 

die al hebben gereageerd.  

 

Het is altijd mogelijk om gebruik te maken van een betalingsregeling of via  het meedoen 

arrangement van de gemeente Doetinchem. Informatie hierover is te verkrijgen bij de 

directie van de school.  

 

Bieb op school – Van harte welkom – ook na schooltijd 

Zoals u weet hebben de kinderen op school de mogelijkheid gebruik te maken van de 

schoolbibliotheek.  

  

Voorgaande jaren konden de leerlingen onder schooltijd zelf een boek uitzoeken/lenen 

en ook mee naar huis nemen. Jammer genoeg is dat momenteel niet mogelijk onder 

schooltijd, aangezien we er nu niet de ruimte voor hebben. De vrijwilligsters zorgen er 

echter wel voor dat de leerlingen kunnen lezen. Zij zoeken nu de boeken uit en deze 

worden in kratten in het lokaal gezet, echter deze boeken kunnen niet mee naar huis 

worden genomen.  

  

We willen natuurlijk dat de kinderen veel en vooral met plezier lezen. We doen daarom 

onze bibliotheek ook na schooltijd open voor alle kinderen van Gaanderwijs. Op deze 

manier kunnen ze ook zelf een boek uitkiezen en deze mee naar huis nemen.   

  

Voor de jonge kinderen is het erg leuk om samen met u als ouder een boekje uit te 

zoeken en deze samen thuis te lezen. We hebben volop keuze. De boeken worden ook 

regelmatig aangevuld en vernieuwd.   

  

De vrijwilligsters zijn elke dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag vanaf 14:20 uur tot 

15:00 uur aanwezig. Zij willen u graag helpen een boek uit te zoeken, vragen te 

beantwoorden, etc.; ook zullen zij de boeken scannen en op naam van uw kind zetten. 

Kinderen mogen maximaal 2 boeken lenen per keer. Op het stempelbriefje voorin het 

boek is terug te vinden wanneer de boeken weer ingeleverd moeten worden. Natuurlijk 

kunnen ze ook worden verlengd.   

  

We zien iedereen graag in onze bieb en we wensen iedereen veel leesplezier. Even 

binnenlopen om lekker tussen de boeken te neuzen mag natuurlijk ook tijdens de 

openingstijden van de bieb op school.   

 
 
 
 
 
 



Herinnering - Surveillance hulp 

Tussen 12:00 uur en 13:00 uur gaan onze leerlingen naar buiten om te spelen en te 

relaxen. Om dit te begeleiden zijn leerkrachten op het plein aanwezig. Zij worden 

ondersteund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers begeleiden het spel op het plein, maken 

een praatje met de kinderen en zorgen, samen met ons, dat alle kinderen worden 

gezien en het fijn hebben op ons plein. Onze huidige vrijwilligers bestaan uit oud - 

ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en Gaandernaren. We zijn ze enorm dankbaar! 

We zoeken extra hulp voor deze pauzes (tegen een vergoeding), dat kan op één of 

meerdere vaste dagen.  

Bent of kent u iemand die het leuk vind om met kinderen om te gaan en graag buiten is , 

schroom dan niet en loop bij ons binnen, neem contact op met Ruud via de mail 

info@gaanderwijs.nl  of bel 0315-325767.  

 
 

Klankbordgroep – onderwijsontwikkeling Gaanderwijs – 16 januari 2023 

Een school is altijd in ontwikkeling. De samenleving verandert. Wat betekent dit voor ons 

onderwijs?  Ieder jaar kijken we hier naar en stellen we als team ontwikkelpunten op en 

proberen we zo goed mogelijk ons onderwijs af te stemmen op alle ontwikkelingen.  

Iedere vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld. Dit is de belangrijkste basis voor de 

visie en richting van de school. Hoe kijken wij naar het onderwijs, wat vinden we belangrijk 

voor onze leerlingen en hoe geven we dit dan vorm? We besteden veel aandacht aan de 

ontwikkeling en invulling van dit schoolplan. Het gaat immers om onze kinderen.  

 

We willen u hierbij graag vragen om mee te denken. Uw input is van belang bij de verdere 

ontwikkeling van het schoolplan.  

Wilt u meedenken over het onderwijs op Gaanderwijs? Geef u dan op voor de bijeenkomst 

op 16 januari. We starten om 19:00 uur en de avond duurt tot ongeveer 20:30 uur. Middels 

een presentatie nemen we u mee in het proces en kunt u actief meedenken. Uw inbreng 

wordt enorm gewaardeerd. Opgave via info@gaanderwijs.nl  
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Open dagen Voortgezet Onderwijs  

Voor kinderen en ouders/verzorgers groep 7 en 8 

Voor meer informatie zie www.whatsnextachterhoek.nl  

 

Datum  School Tijden  Opmerkingen  
 
19 en 24 januari 2023 

 
Almende college 

 
14.30-16.30 uur 

 
Proeflessen: opgeven via 
eigen website! 

 
17, 18, 19, 20 januari 2023 

 
Panora lyceum 

 
18.00-20.00 uur 

 
Aanmelden via eigen 

website! 

 

18 januari 2023 

 

Zone college  

  

Aanmelden via eigen 
website! 

20 januari 2023 Metzo college 16.30-20.30 uur  

21 januari 2023 Metzo college 10.00-13.00 uur  

21 januari 2023 Panora lyceum 10.00-12.00 uur  

21 januari 2023 Schaersvoorde Aalten   

 

25, 26, 27 januari 2023  

 

Houtkamp college 

 

14.00-20.00 uur 

Walk-in en online. 

Aanmelden via eigen 
website! 

28 januari 2023 Houtkamp college  Online  

28 januari 2023 Almende college 10.00-14.00 uur  

1 februari 2023 Prakticon 16.00-20.00 uur  

 

Schoenendoosactie 

In het najaar hebben we weer meegedaan met de (schoenen) doosactie. De kinderen 

van Gaanderwijs hebben zelf dozen gevuld met leuke cadeautjes en tekeningen voor de 

kinderen in Roemenië. De Roemeense kinderen waren ontzettend dankbaar voor alle 

mooie cadeaus.  

Dankzij de bijdrage van onder andere de kinderen van Gaanderwijs was het weer een 

enorm succes. Heel veel dank aan de vrijwilligers van Caritas die deze actie hebben 

opgezet.  

 

 

 

http://www.whatsnextachterhoek.nl/


Verjaardagen 

 
 

Verjaardagen 

januari                 

    Groep 

         1 Jaylynn van Embden (2015) 4 A 

         2 Arjîn Edeman (2016) 3 A 

         4 Vayen Kattenbelt (2015) 4 A 

         5 Sem Halma (2011) 7/8 

         5 Hannah Leuverink (2011) 8 

         5 Ömür Sakici (2011) 7 

         7 Amanuel Fetwi (2013) 5 B 

         8 Jesper Bergervoet (2015) 4 B 

         9 Finn Helming (2015) 4 A 

       10 Taym Zenaty (2017) 1/2 C 

       12 Noah Nolta (2018) 1/2 A 

       12 Daan Rubenbauer (2018) 1/2 B 

       13 Sem Bannink (2014) 5 A 

       13 Joey Kooi (2016) 3 A 

       15 Mayson van Wessel (2018) 1/2 D 

       19 Jelte Leben (2010) 8 

       19 Noé Schuurman (2018) 1/2 B 

       20 Gwendolyn de Jonge (2017) 3 B 

       20 Giel Reinders (2011) 7/8 

       21 Dean Dijkstra (2015) 4 B 

       22 Sergio Koch (2013) 6 

       22 Ole van der Putten (2011) 8 

       23 Anna van Leer (2015) 4 B 

       23 Lieke Scholten (2014) 5 B 

       25 Sem Roeffen (2011) 8 

       28 Lieke Kemperman (2016) 3 B 

       30 Dave Raben (2013) 6 

       31 Emir Yayvan (2015) 4 A 

  



 

Verjaardagen  
februari            

    Groep 

        1 Xavi Helming (2013) 6 

        1 Nila Meijer (2016) 3 B 

        2 Alia Jahani (2018) 1/2 D 

        3 Noud Brugman (2015) 4 B 

        4 Densio van Hussel (2016) 3 A 

        7 Mees Ebbing (2014) 5 B 

        7 Fayen Knikkink (2017) 1/2 D 

        9 Deen Schreur (2018) 1/2 D 

      10 Milan Bongers (2016) 3 B 

      10 Vajèn Goldewijk (2013) 6 

      11 Cataleya Coster (2012) 7 

      12 Jente Grob (2014) 5 B 

      12 James Perkins (2015) 4 B 

      14 Elise Jansen (2013) 6 

      15 Linde Kats (2012) 7/8 

      16 Kais Zenaty (2018) 1/2 A 

      17 Sophie Haußmann (2011) 8 

      18 Daniël Bruil (2012) 7 

      18 Elin Janssen (2011) 8 

      18 Jesse Piepers (2017) 1/2 A 

      19 Femke Modderkolk (2012) 7 

      19 Hannah Nova (2017) 1/2 D 

      20 Jouke Leben (2013) 6 

      22 Lobke Scholten (2012) 7 

      24 Quinn Liebrand (2015) 4 A 

      25 Noud Menkhorst (2014) 5 A 

      27 Liam Reussink (2016) 4 A 

      28 Gijs Arends (2017) 1/2 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

- Buurtplein 
- Zaklamp lezen bibliotheek Doetinchem 
- Nieuwsbrief stichting Buganala 

  



Hulp nodig? Met Buurtplein sta je er niet alleen voor ! 
  

Iedereen heeft wel eens momenten dat het wat minder goed gaat. Familie, vrienden 
en buren kunnen je dan vaak helpen. Soms heb je toch een steuntje nodig omdat je 
geen passende oplossing vindt. Je kunt dan terecht bij Buurtplein. Buurtplein is er 
voor iedereen, ongeacht je achtergrond en je inkomen.  
Bij Buurtplein werken verschillende soorten experts. Zij luisteren naar je, denken met 
je mee en helpen je vooruit. Je hoeft het dus echt niet alleen te doen.  
  

Financiële zorgen? Trek aan de bel!  
 
Maak jij je zorgen over jouw financiën? Over bijvoorbeeld de hoge energierekening, 
of je nog wel boodschappen kunt doen? Heb je schulden of denk je dat je recht hebt 
op een regeling? Heb je een brief gekregen die je niet goed begrijpt? Problemen met 
geld kunnen veel stress geven, zeker in deze tijden waarin financiële zorgen voor 
iedereen zijn. Blijf er niet mee zitten en vraag hulp.   
 

Wij helpen jou op weg   
 
Je kunt elke dag terecht bij een Buurtplein Inloop. Daar zitten verschillende 
medewerkers en vrijwilligers van Buurtplein voor je klaar. Zij kunnen je direct op weg 
helpen.  Bijvoorbeeld met het begrijpen van een brief of uitzoeken of je recht hebt op 
een bepaalde regeling. De Buurtplein Inloop is gratis, voor iedereen beschikbaar en 
je kunt er zonder afspraak heen.   
Ook kan Buurtplein je doorverwijzen naar andere organisaties en fondsen.  
 
Contact met Buurtplein?  
 

Op www.buurtplein.nl vind je de tijden en locaties van de Buurtplein Inloop. 
Je kunt ons ook bellen op 0314-341919.  
Liever een e-mail sturen? Dat kan naar info@buurtplein.nl.  
Op onze website kun je ook een contactformulier invullen.  
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