GAANDERWIJZER
2021-2022

jaargang 6

nummer 11

3 februari 2022

Kalender…
februari
3

maart
Gaanderwijzer

7

Studiedag alle groepen vrij

15

Inloop spreekuur jeugdverpleegkundige
8.30-9.30 uur - kantoor hoofdingang

8

Studiedag alle groepen vrij

10

Gaanderwijzer

16

Studiedag – Alle groepen vrij
18

17

Gaanderwijzer
21

Kwaliteitenkaart kinderen mee naar
huis
Oudergesprekken – info volgt

25

Carnaval op Gaanderwijs
– 12.00 uur alle groepen vrij 24

Gaanderwijzer

28-02
t/m
04-03

Voorjaarsvakantie – Alle groepen vrij

De Nationale Voorleesdagen zijn gestart!
Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de concentratie,
fantasie en lees- en taalontwikkeling van een kind. Niet alleen voor jonge kinderen ook
voor oudere kinderen en tieners. Ook als ze zelf al kunnen lezen.
Voorlezen is de beste manier om kennis te maken met een boek. En het biedt meer
positieve effecten.
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlezen vergroot de woordenschat van kinderen en jongeren
Voorlezen stimuleert de fantasie en dus het creatief denken
Voorlezen en zien lezen daagt uit om zelf ook meer te lezen. Lezen is immers leuk!
Voorlezen laat je reizen naar andere werelden en gebruiken.
Voorlezen helpt bij leren concentreren.
Voorlezen nodigt uit om over boeken te praten. Bij oudere kinderen kan het voorlezen van een
boek ervoor zorgen dat je moeilijkere onderwerpen makkelijker bespreekbaar kan maken.
Voorlezen kan ervoor zorgen dat de werelden van de ouder en het kind wat dichter bij elkaar
komen. Oudere kinderen voelen zich vaak beter begrepen als een ouder een boek voorleest
waarin het gaat over een kind in dezelfde leeftijd.
Voorlezen is een moment dat je samen deelt. Een moment van affectie (zeker voor de
kinderen die niet zo van een knuffel zijn, of juist wel maar er zich te groot voor voelen)

Inloopspreekuur GGD – Jeugdgezondheid Jeugdverpleegkundige
Onze jeugdverpleegkundige Annet Heyn is voor alle ouders/ verzorgers beschikbaar als
er vragen zijn rondom de jeugdgezondheid. Hieronder alle informatie.
Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten,
faalangst, mentale veerkracht, overgewicht, voeding, zindelijkheid of vaccineren.
Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?
• Ouders
• Leerlingen
• Leerkrachten
Wanneer is er een inloopspreekuur?
• 15-2-22
• 12-4-22
• 28-6-22
Tijd inloopspreekuur: 8:30-9:30 uur
Locatie: Gaanderwijs - Kantoor bij de hoofdingang
Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder.
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij
problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
Contactgegevens
Jeugdverpleegkundige GGDNOG : Annet Heyn
Jeugdarts GGDNOG
: Esther koers
Assistente jeugdgezondheid
: Heleen Hilgers
06-25644189

(direct, Annet Heyn)

088 - 4433000 (algemeen)
A.heyn@ggdnog.nl
www.ggdnog.nl

Studiedagen
Op 16 februari en 7 en 8 maart zijn er studiedagen. Alle groepen zijn dan vrij.
Wij gebruiken deze studiedagen om ons onderwijs te analyseren om nog beter af te
kunnen stemmen op de behoeften van de kinderen. Vervolgens kijken we wat dit betekent
voor schooljaar 22-23 en gaan we hiervoor plannen maken.
Op https://www.gaanderwijs.nl/kalender staan alle overige vrije dagen en vakanties voor
dit schooljaar.
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Xavi Helming (2013)
Nila Meijer (2016)
Clem Bronkhorst (2010)
Noud Brugman (2015)
Densio van Hussel (2016)
Mees Ebbing (2014)
Fayen Knikkink (2017)
Massa Fayad (2012)
Milan Bongers (2016)
Vajèn Goldewijk (2013)
Cataleya Coster (2012)
Jente Grob (2014)
James Perkins (2015)
Elise Jansen (2013)
Jasmijn Peeters (2015)
Linde Kats (2012)
Sophie Haußmann (2011)
Daniël Bruil (2012)
Elin Janssen (2011)
Jesse Piepers (2017)
Hannah Nova (2017)
Jouke Leben (2013)
Lobke Scholten (2012)
Quinn Liebrand (2015)
Noud Menkhorst (2014)
Liam Reussink (2016)
Gijs Arends (2017)
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