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Kalender… 

  Januari  Februari 

    27 Gaanderwijzer 
 
   3 OGO inloopmiddag tussen 13:45 tot 14:15 

uur  - informatie via Parro - 

    27 Groepen 1 - 2 vrij     3 Juf Angeliene 40 jaar in het onderwijs! 

       6 Studiedag – alle groepen vrij 

       9 Gaanderwijzer  

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

    Vanaf 12:00 uur gelegenheid voor  
Ruud om ouders/ verzorgers te bedanken 
Locatie: In de hal van de school 
 

   20 t/m 24 Voorjaarsvakantie – alle groepen vrij 

Klankbordavond – onderwijsontwikkeling Gaanderwijs  

Heel veel dank aan de ouders/ verzorgers die afgelopen 16 januari mee hebben 

gedacht over het onderwijs op Gaanderwijs. Samen hebben we het gehad over de 

ontwikkelingen in onze samenleving, hebben we gekeken naar de toekomst en hebben 

we gesproken over wat dit allemaal voor ons onderwijs betekent. We nemen alle 

feedback mee in de volgende stappen richting ons nieuwe schoolplan. Een avond als 

deze is zeker voor herhaling vatbaar. We zullen u vaker vragen om met ons mee te 

denken rondom een bepaald thema.  

We willen iedereen graag zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen op 

school en nu met name rondom het schoolplan. Dit zullen we zoveel mogelijk doen 

middels de Gaanderwijzer, klankbordavonden en de presentatieavond. Heeft u vragen 

of opmerkingen? Laat dit dan vooral weten. info@gaanderwijs.nl  Uw input is van harte 

welkom.  
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OGO inloopmiddag 3 februari 

U bent van harte welkom om vrijdag 3 februari tussen 13.45 – 14.15 de school binnen te 

lopen om te kijken in de klas van uw zoon/dochter. De afgelopen periode zijn de 

kinderen bezig geweest met een nieuw thema en vaak zitten ze nog helemaal in het 

proces. Tijdens de inloopmiddag kunt u zien waar ze mee bezig zijn en wat ze tot nu toe 

al hebben geleerd. De kinderen willen er zelf dan vast ook meer over vertellen.  

Bent u al eerder klaar met de rondleiding dan 14.15 uur, dan is het nog wel de 

bedoeling dat de kinderen tot 14.15 uur blijven. Ze hebben soms nog een belangrijke rol 

bij de inloopmiddag. U kunt dan buiten wachten. 

 

 

Opening Peuteropvang ’t Kruimeltje 

U heeft het vast al op onze ramen gezien. Humankind peuteropvang ’t Kruimeltje komt 

naar Gaanderwijs. Op 6 maart start de peuteropvang van Humankind in ons gebouw. 

Het oorspronkelijke peuterlokaal van onze accommodatie wordt zo ook echt in gebruik 

genomen door peuters. We zijn heel blij dat ze bij ons op school starten. Voor de 

kinderen zien we veel  voordelen in de doorgaande ontwikkeling en in de samenwerking 

met Humankind. We werken al nauw samen. Doordat Humankind nu ook in het pand 

aanwezig is, kunnen we deze samenwerking versterken. Alles in het belang van het 

kind. Ook de kinderopvang, die nog gewoon aan de overkant blijft, heeft hier veel 

voordeel van. Net zoals nu is er veel afstemming tussen de locaties.  

 

Voor Gaanderwijs is 6 maart een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij. Dat is fijn 

beginnen voor de peuters als ze het hele rijk voor zichzelf hebben. Ouders van 

Humankind ontvangen nog een aankondiging en uitnodiging voor de start. De komende 

weken wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing en inrichting. We wensen de 

peuters en de medewerkers heel veel plezier. Welkom! 

 

 
 

 

  



Schoolplan 2023-2027 

De afgelopen periode hebben we samen met het team, ouders/ verzorgers en de 

leerlingenraad nagedacht over ons onderwijs. Met name de vraag wat onze kinderen nu 

en in de toekomst nodig hebben is hierbij van belang. Door het gezamenlijke gesprek 

krijgt onze visie steeds meer richting. Het is voor alle geledingen duidelijk dat we kritisch 

moeten blijven op ons huidige handelen en dat de behoeften van de kinderen nu, anders 

zijn dan die van 5 of 10 jaar geleden. Laat staan langer geleden en dat is vaak wel waar 

het huidige onderwijs op is gebaseerd. Het is dus goed dit onder de loep te nemen. Wat 

doen we goed en moeten we versterken en wat kan anders of kan beter? Tijdens de 

koffiemomenten en de klankbordavond zijn er hele mooie – Parels en ontwikkelkansen 

voor Gaanderwijs- genoteerd. Dit is voor ons heel bruikbaar. De uitkomsten hiervan sloten 

al heel goed aan bij wat we al met het team hebben besproken de afgelopen periode. 

Parallel aan dit proces loopt ook de ontwikkeling van de visie van onze stichting PRO8. 

Ook dit is van belang en geeft richting aan de keuzes die we maken voor Gaanderwijs.  

 

We zijn inmiddels gekomen tot richtinggevende uitspraken rondom onze kernwaarden en 

visie. De kernwaarden en de visie zijn het vertrekpunt om ons onderwijs vorm te geven. 

Daar wordt bepaald wat we in de school daadwerkelijk gaan doen. We hebben dit in een 

concept poster vastgelegd om het zo visueel mogelijk te maken. Onderaan deze 

nieuwsbrief is deze poster terug te vinden.    

 

De volgende stap is om dit te vertalen naar handelen, daar gebeurt het echt. Hierbij sluiten 

we zo goed mogelijk aan bij de praktijk van Gaanderwijs. Dit gaan we de komende periode 

samen met het team en de MR verder uitwerken. De komende studiedagen (6 februari en 

6 maart) gaan we, onder andere,  hiervoor gebruiken.  

Reacties op de poster, parels en ontwikkelpunten zijn welkom via info@gaanderwijs.nl  

 

Carnaval op Gaanderwijs en afscheid meester Ruud 

Op 17 februari vieren we carnaval op Gaanderwijs en 
nemen we afscheid van meester Ruud. De kinderen 
mogen die dag verkleed naar school komen. Ze 
krijgen wat lekkers van school.   
Natuurlijk zal er ook veel worden gehost en gefeest 
en krijgen kinderen de gelegenheid om op te treden 
in de klas. We houden ook rekening met de kinderen 
die dit minder leuk vinden. We hebben hiervoor een 
mooi programma opgesteld. 
 
Wilt u de kinderen geen losse attributen mee laten 
nemen (zwaarden en geweren, serpentines, confetti)  

  
Om 12:00 uur zijn de kinderen vrij en mogen ze genieten van een welverdiende 
voorjaarsvakantie.  
 
Aangezien dit Ruud zijn laatste werkdag op Gaanderwijs is, zijn ouders/ 
verzorgers vanaf 12.00 uur in de hal van de school welkom om Ruud gedag te 
zeggen. 
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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  
 
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  

 

Bericht vanuit de directie 

Vanaf 1 februari begin ik in Lichtenvoorde. Dat betekent dat ik de maand februari minder 

aanwezig ben op Gaanderwijs. Uiteraard ben ik wel bereikbaar voor ouders/ verzorgers. 

Ik probeer de komende maand zoveel mogelijk beide scholen te bedienen. Voor vragen 

kunt u altijd een email sturen naar info@gaanderwijs.nl  

 

Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuwe directeur voor onze fijne school. Mocht 

er relevante informatie vanuit de sollicitatiecommissie komen dan zullen zij dit met u 

delen.   

 

Op 17 februari hebben de kinderen van Gaanderwijs een fijne carnavalsochtend, dat zal 

tevens mijn laatste dag op Gaanderwijs zijn. Vanaf 12 uur wil ik u dan graag bedanken 

voor het vertrouwen en de fijne samenwerking van de afgelopen jaren (locatie: de hal van 

de school).    
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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 

- Poster kernwaarden/ visie Gaanderwijs 

  



 
 

 


