
                 

GAANDERWIJZER 
2022-2023            jaargang 6                nummer 2             1 september  2022 

Kalender… 

September   Oktober  

1 Gaanderwijzer 
 

6 Gaanderwijzer 

       6 Eerste keer Buurtplein aanwezig     
8:15-8:45 uur (verder in het schooljaar 
alle dinsdagen) 

 17  Start oudergesprekken – info volgt 

7 Schoolfotograaf 
Broers/ zussen die niet meer op school 
zitten vanaf 14.15 uur – locatie hal  
 

  20 Gaanderwijzer  

12 Kermis - Alle groepen vrij   20 Streetwise ANWB 

13 Schooldag tot 13.00 uur ivm Kermis 
Zie informatie in deze Gaanderwijzer 

 21 Studiedag – alle groepen vrij- 

15 Gaanderwijzer  24 t/m 28 Herfstvakantie  
– alle groepen vrij- 

22 Inloopavond ouders   31 Vervolg oudergesprekken 

26 Groepen 1-2 vrij    

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

   

 

Trouwdag juf Kim Bannink 

Vrijdag 9 september gaat juf Kim trouwen met haar Bart. Ze komen aan het einde van 

de schooldag nog even langs op school om een bezoek te brengen aan groep 1/2b. We 

wensen Kim, Bart, Iggy en Ayden een hele fijne dag toe.  

 

 

Ontruiming 

Ieder jaar oefenen we meerdere keren de ontruiming van het gebouw samen met de 

kinderen en het team. Afgelopen woensdag hebben we dat voor de eerste keer dit 

schooljaar gedaan. De kinderen weten zo wat ze moeten doen als het brandalarm 

afgaat en er een calamiteit is. De ontruiming verliep goed. Complimenten aan de 

kinderen! 

 



 

Gaanderense kermis – informatie over 13 september 

Van 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. Hieronder vindt u alle informatie. 

Met name over dinsdag 13 september.  

  

• 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, samen met ouders/ 

verzorgers genieten van de leuke kinderactiviteiten in de grote kermistent en op 

het kermisterrein, zoals de grote mini playbackshow. Een echte aanrader! 

• Dit jaar willen we er samen voor zorgen dat er extra veel kinderen naar de 

kinderactiviteiten en de kermis gaan. Het schuttersgilde heeft hiervoor, in 

samenspraak met de scholen, iets moois bedacht.   

• Het Schuttersgilde start om 13:00 uur vanaf Gaanderwijs een muzikale optocht, 

waar u samen met uw kind(eren) kunt aansluiten, richting het kermisterrein. Zij 

stellen zich op de weg op ter hoogte van Gaanderwijs en Humankind. Ouders/ 

verzorgers die met hun kinderen mee naar de kermis gaan, kunnen aansluiten.  

• Wij zorgen ervoor dat de kinderen op tijd naar buiten komen. Komt u op tijd? 

• Fietsen mogen natuurlijk op school blijven staan of gaan aan de hand mee. Er 

is een fietsenstalling bij het kermisterrein.  

• Kinderen die niet (of later) naar de kermis gaan kunnen gewoon op school 

worden opgehaald om 13:00 uur of gaan zelfstandig naar huis. Zoals 

gewoonlijk.  

• De kinderen van groep 7 en 8 mogen wellicht van hun ouders/ verzorgers 

zelfstandig naar het kermisterrein. Ook voor hen is het leuk wanneer ze bij de 

optocht van het Schuttersgilde aansluiten. Wilt u via Parro aan de leerkracht 

laten weten of uw zoon/ dochter zelfstandig naar de kermis mag? Dit is voor ons 

handig om te weten.  

• Het Schuttersgilde zorgt voor een veilige route naar het terrein. We hopen dat 

er veel kinderen en ouders/ verzorgers meedoen en meelopen. Hoe langer de 

optocht hoe leuker. De route staat in het kermisboekje.  

• Wilt u rekening houden met een beperkte bereikbaarheid van de 

parkeerplaatsen rondom school. Het Schuttersgilde zal zich opstellen op de 

weg voor de school en de ouders/verzorgers en kinderen moeten hierbij 

aansluiten. Dit zal zorgen voor wat oponthoud en beperkte bereikbaarheid bij de 

parkeerplaatsen voor school en Humankind. Indien mogelijk per fiets of lopend 

naar school komen. Uiteraard is het leuk wanneer er publiek langs de kant van 

de weg staat wanneer de optocht vertrekt.  Daarna kunt u makkelijker 

vertrekken met de auto. 

• Ook de kinderen van de BSO worden om 13:00 uur opgehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 september Inloop avond – Komt u ook?  

Ook dit jaar heeft u weer de kans om een rondleiding te krijgen door de school en in het 

lokaal van uw zoon en/of dochter. Zij weten immers alles over onze school en kunnen u 

als ervaringsdeskundigen het beste vertellen hoe alles hier werkt.   

  

De kinderen komen mee en verzorgen de rondleiding. Tijdens de rondleiding is er in de 

groepen meer informatie te vinden over het specifieke leerjaar en de groep.  

U heeft ook de gelegenheid korte algemene vragen te stellen aan de leerkracht.  

Heeft u andere persoonlijke vragen dan is het handig een afspraak te maken.  

 

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen ontvangen werken we met tijdvakken.  

In het onderstaande overzicht kunt u zien op welke tijd u welkom bent met uw zoon/ 

dochter. 

 

We nodigen de gezinnen uit op alfabetische volgorde, waarbij we uitgaan van de 
achternaam van het kind   

18:00 – 18:30  uur Achternamen die beginnen met de letters A t/m H   

18:30 – 19:00  uur Achternamen die beginnen met de letters I t/m Q   

19:00 – 19:30  uur Achternamen die beginnen met de letters R t/m Z   

 

 

 

Buurtplein 

Iedere dinsdag van 8:15 tot 8:45 uur is Margaretha Kooistra namens Buurtplein op school 

beschikbaar voor ouders/ verzorgers. Ouders en verzorgers kunnen bij haar terecht voor 

allerlei soorten vragen of advies rondom opvoeding, zorg en ondersteuning. Binnenkort 

stelt ze zich, via deze Gaanderwijzer, aan u voor. Margaretha zit in het kantoor bij de 

hoofdingang van school. De koffie staat klaar.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Verlof  

Onderstaande informatie is tevens terug te vinden op www.gaanderwijs.nl  

We krijgen regelmatig aanvragen voor verlof of vakantie. Verlof of vakantie buiten de 

normale vakantieperiodes mogen we niet toekennen. Zie hiervoor ook: 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-

schoolvakanties  

 

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 (Denk 

hierbij aan de horeca of de agrarische sector. Indien mogelijk een verklaring 

werkgever overleggen. Tevens niet te verwarren met de, tijdens de 

coronaperiode genoemde, cruciale beroepen) 

• 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 verlof per schooljaar kan dit 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.  

  

Verlof aanvragen kan via een verlofformulier. Deze is aan te vragen bij de leerkracht of 

directie.   

  

http://www.gaanderwijs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


Ziekmelding via Parro 

Is uw zoon/dochter absent door ziekte? Dat kunt u hem/haar afmelden via de Parro app. 

U hoeft dus niet extra te bellen (dit mag wel wanneer u dit prettiger vindt). De leerkracht 

meldt uw zoon/dochter weer beter wanneer deze weer op schoolaanwezig is. 

Is uw zoon/dochter om een andere reden absent, dan is het de bedoeling nog wel te 

bellen naar school. De parro app is beperkt tot alleen ziekmelding.  

 

Meer informatie over absent melden via Parro is te vinden via de onderstaande link.  

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5276354790930-Je-kind-absent-melden-

Parro-  

 

We hebben het onderstaande schema hierop aangepast.  

 

Reden contact    
    

Wijze van contact    

Absentie melding bij ziekte Via de Parro app  
Indien nodig telefonisch vanaf 8:00 uur via     
0315 325767    

   

   

Absentie melding 
Andere reden dan ziekte 
 

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   

   

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5276354790930-Je-kind-absent-melden-Parro-
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5276354790930-Je-kind-absent-melden-Parro-
mailto:info@gaanderwijs.nl
https://www.gaanderwijs.nl/files/bijlagen/Gaanderwijs%20kalender%202022-2023%20ouders%20-%20verzorgers.pdf


Verjaardagen 

 

 
 

 

Verjaardagen        
  september     

    Groep 

             1 Julan Greven (2017) 1/2 B 

             2 Lotte Bekking (2011) 7/8 

             2 Fenne Epskamp (2017) 1/2 B 

             2 Jill Rougoor (2015) 4 B 

             3 Thomas van Balveren (2014) 5 A 

             6 Glenn van Aalst (2010) 7/8 

             6 Tieme Sinderdinck (2011) 8 

             7 Sem Bruggink (2015) 4 A 

           10 Deluvan Shiko (2014) 4 B 

           11 Sam van Hal (2013) 6 

           16 Stijn Bakker (2015) 4 B 

           18 Josie Deij (2012) 7 

           18 Taim Jaber (2011) 7 

           23 Royan Çalişkan (2016) 3 B 

           24 Jannes Maas (2012) 7 

           27 Lucas Wisselink (2014) 5 B 

           29 Sjef Lorsé (2015) 4 B 

           29 Lize Schuurman (2015) 4 A 

           29 Aiden Willemsen (2012) 7 

 

 

 

Bijlage  

  

• Gratis voorstelling: Peter en de Wolf  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  
 

Peter en de Wolf  

  

Aan alle (ouders/ verzorgers van) kinderen van basisscholen in de Achterhoek en Liemers  

  

Zondag 25 september 14.00 uur in Open Luchttheater Engbergen, Bosweg 5, 7083 AB 

Voorst  

Zondag 9 oktober 14.00 uur in Theater ’t Spieker, Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen  

  

“Baoven in de boom zatten de katte en de vogel, en onder an de stam zat den wolf  

De katte en de vogel hoppen allebeide dat d’r een klein wondertjen  gebeuren zol…..”  

  

De voorstelling Peter en de Wolf in het dialect is een cadeautje van Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers voor alle Achterhoekse schoolkinderen die plezier hebben in het 

dialect en die misschien ook al de dialect les van het project Wiesneus hebben gevolgd.   

In deze voorstelling maken kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar op een leuke 

ongedwongen speelse manier kennis met zowel dialect als ook met klassieke muziek.  

Speciaal hiervoor is een Berkellands muziekensemble samengesteld o.l.v. ervaren muzikant 

en dirigent Ira Wunnekink.  

  

Het verhaal wordt in het dialect voorgelezen door Henk Muileman. Als onderwijzer was Henk 

vaak bezig met dialectliedjes in de klas. “Muziek werkt verbindend,” aldus Henk, “en neemt 

bij kinderen veelal de drempel weg om het dialect te gebruiken.”   

Kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s kom genieten van deze mooie gratis 

gezinsvoorstelling.  

  

Doetinchem, 31 augustus 2022  



 


