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Gouden weken
' Een goed begin is het halve werk'.
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij de Gouden Weken, deze zijn
'goud waard'!
Elke groep heeft de eerste weken ná de zomervakantie weer tijd nodig om zich te
vormen. Een goede begeleiding en sturing van de leerkracht is hierbij essentieel.
Juist deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een
goede groepsvorming, zodat normen door de groep en de leerkracht samen worden
bepaald. De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een groep. Binnen deze
groep kunnen zij alleen goed functioneren als ze zich prettig en veilig voelen.
De eerste weken willen we veel aandacht besteden aan: samenwerken, van en met
elkaar leren en respect hebben en tonen naar een ander. We doen dit middels
groepsactiviteiten.
Te denken valt aan energizers (korte actieve spelletjes), coöperatieve spelletjes
(samenwerken in spelvorm), samenwerkopdrachten en de lessen van De Vreedzame
School.
Het is altijd fijn om zo samen met de kinderen het schooljaar te starten.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Stijn Roerdink, 22 jaar oud en woonachtig in Varsseveld. Vanaf huidig
schooljaar ben ik werkzaam als vakleerkracht bewegingsonderwijs op Gaanderwijs.
Ik heb de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding aan de HAN in Nijmegen gevolgd.
Deze opleiding heb ik afgelopen maart afgerond en momenteel ben ik fulltime aan het
werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs op verschillende scholen.
Mijn doel is om de kinderen te enthousiasmeren en ze met verschillende sporten kennis
te laten maken. Zelf houd ik ervan om een rondje te hardlopen, te mountainbiken of
naar de sportschool te gaan.
Mochten jullie in de toekomst vragen hebben over sport, een sportvereniging of het
sportaanbod in de buurt, dan kun je mij altijd een berichtje sturen op
stijn.roerdink@sportbedrijfdoetinchem.nl
We maken er een sportief jaar van!

Schoolreisje – 28 september Samen met de oudervereniging is het gelukt het schoolreisje te organiseren. Ook groep
8 mag dit jaar nog een keer mee op schoolreis. Alle ouders ontvangen nog informatie
over de schoolreis. In de kalender staat dat het schoolreisje op 23 september zou
plaatsvinden. Dit is dus verplaatst naar de 28e.
De groepen 1-2 gaan dit jaar naar Megapret in Lievelde. Met eigen vervoer. We zoeken
dus nog ouders die mee kunnen rijden (aanmelden via de Parro van de groep).
De groepen 3 en 4 gaan naar de Julianatoren in Apeldoorn. Groep 5 t/m 8 gaat naar
Toverland in Sevenum.
Tijdens het schoolreisje hanteren we de Corona richtlijnen van de vervoersmaatschappij
en de locatie. Deze bespreken we natuurlijk met de kinderen. Binnenkort ontvangt u via
de mail of Parro de rest van de informatie. We willen via deze weg alvast de
schoolreiscommissie bedanken voor alle voorbereidingen en organisatie. Het is altijd
een flinke klus om het voor alle kinderen te organiseren. We zijn blij dat we de kinderen
dit schooljaar weer een schoolreis kunnen aanbieden.

OGO : ontwikkelingsgericht onderwijs
Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek) en
de creatieve vakken werken wij volgens de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit
noemen we op Gaanderwijs OGO, ook wel onderzoeken. Vanaf groep 4 werken we per
schooljaar aan 4 thema's. Het mooie hieraan is dat de kinderen hun eigen vragen m.b.t.
een bepaald onderwerp gaan onderzoeken en hierbij ontwikkelen ze hun leerspieren. Er
wordt geleerd wat zij willen leren! Hieronder staan de 7 verschillende leerspieren die wij,
door ze te trainen, laten groeien.

Maandag 20 september starten we met het eerste thema binnen de inhoudslijn
“Verschijnselen uit natuurkunde en techniek”. In de eerste week wordt gekeken wat de
leerlingen er al over weten en wat ze willen leren en daarna start het onderzoek.

Microsoft Teams
De kinderen hebben bij ons allemaal een eigen Microsoft (MS) account. Hiermee loggen
de kinderen in op Zuluconnect en kunnen ze gebruik maken van oefensoftware van onze
methoden, maar ook van alle office programma’s, zoals Microsoft Teams.
Een functie binnen MS Teams is de chat functie en dit maakt het
onderling communiceren met elkaar mogelijk. Net als bij Whatsapp, het internet en alle
andere digitale omgevingen moeten kinderen begeleid worden in het gebruik
hiervan. Het is dus van belang hier als ouder bewust van te zijn. De belangrijkste tip
hierin is dat het verstandig is regelmatig mee te kijken met de kinderen. Mochten er zich
zaken voordoen, meld dit dan vooral bij school.
De kinderen zitten standaard in het team van de eigen groep van dit schooljaar. Het
team van vorig schooljaar is verwijderd. Binnen dit team kunnen ze berichten en
bestanden van de leerkrachten ontvangen. Mocht dit worden ingezet in de groep, dan
krijgt u dit via de leerkracht te horen.

Verlof of vakantie buiten de normale vakantieperiodes
Onderstaande informatie is ook terug te vinden op www.gaanderwijs.nl .
Verlof of vakantie buiten de normale vakantieperiodes wordt niet toegekend. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof, weekendverlof of vrij op andere
dagen.
Voor de volgende uitzonderingen is verlof mogelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommige verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing;
Seizoensgebonden karakter van het beroep van één van de ouders (verklaring
werkgever overleggen);
Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover niet mogelijk buiten lestijd;
Huwelijk van bloed- en aanverwanten;
Overlijden van bloed- en aanverwanten;
Viering 25, 40 en 50 – jarig dienstverband van (groot) ouders (1 dag);
Viering 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders (1 dag);
Uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden, buiten de wil van leerling of ouders om.

Voor weekendjes weg (vrijdag/ maandag) wordt geen toestemming verleend.
Mocht uw kind toch afwezig zijn, dan is de directie in dat geval verplicht dit ongeoorloofde
verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.
Bij minder dan 10 dagen per schooljaar kan verlof worden aangevraagd bij de directie van
school; als het om meer dan 10 dagen verlof per schooljaar gaat, moet het verlof bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente worden aangevraagd.

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

•

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

Korte urgente berichten welke
noodzakelijk zijn voor de
leerkracht

Verjaardagen

Verjaardagen
september
1
2
2
2
2

Julan Greven (2017)
Lotte Bekking (2011)
Jaylana Engelsman (2010)
Fenne Epskamp (2017)
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)

3
6
6
7
11
16
18
18
21
24
27
28
29
29
29

Bijlage
-

Kies je sport!

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

Kies je Sport
Kies je Sport is een sportstimuleringsproject dat wordt georganiseerd in de
gemeente Doetinchem. Door dit project kunnen kinderen kennismaken met
verschillende sporten. Kinderen die nog geen sport doen, maar ook kinderen die al
wel een sport doen en eens een andere sport willen proberen kunnen zich opgeven.
Dit jaar is het mogelijk om uit 38 verschillende sporten een sport te kiezen om eens
uit te proberen.
Kinderen kunnen drie keer mee trainen bij de vereniging om te kijken of de sport
iets voor ze is. Vinden ze de sport leuk, dan kunnen ze lid worden, maar dit hoeft
niet!
Voor wie?
Voor alle kinderen uit Doetinchem, Gaanderen en Wehl die in groep 3 t/m 8 op de
basisschool zitten.
Hoe werkt het?
In het Kies je Sport boekje staan de verschillende cursussen beschreven waaruit je
kan kiezen. Heb je samen met je zoon/dochter een sport gevonden, dan kunnen
jullie je inschrijven via de website www.sportpas.nl/doetinchem tussen maandag 30
augustus en woensdag 15 september.
Wanneer?
Kies je Sport vindt dit jaar plaats van maandag 20 september tot en met zondag 31
oktober.
Kosten?
De kosten voor een cursus (3 of 4 trainingen) zijn €5,-. Dit bedrag betaal je aan de
vereniging tijdens de eerste training.
Ieder kind in de gemeente Doetinchem moet de kans hebben om te sporten. Zijn er
geen financiële middelen voor sport? Het gebrek aan geld mag niet de reden zijn
waarom kinderen niet meedoen. Neem contact op met Kirsten Boshoven om te
kijken naar de mogelijkheden.
Contact
Voor vragen of opmerkingen kun je ook contact opnemen met Kirsten Boshoven.
k.boshoven@sportservicedoetinchem.nl
06-41331267
-

