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Kalender…
September
28
30

Oktober
Schoolreisje – info ontvangen
via mail
Inloopavond ouders

15
18 t/m 22

Studiedag - Alle groepen vrij
Herfstvakantie – Alle groepen vrij

25

Start oudergesprekken – info via Parro

27

Luizencontrole

28

Gaanderwijzer

Inloopavond donderdag 30 september
Graag nodigen wij alle ouders/ verzorgers uit voor de inloopavond op donderdag 30
september. Van uw zoon(s)/ dochter(s) ontvangt u een uitnodiging. We zijn zeer blij dat
we ouders/ verzorgers weer op school mogen ontvangen
Tijdens deze avond krijgt u de kans om een rondleiding te krijgen van echte experts van
onze school, uw zoon en/of dochter. Zij weten immers alles over onze school en kunnen
u als ervaringsdeskundigen het beste vertellen hoe alles werkt. Tijdens deze avond kunt
u tevens kennis maken met de leerkracht.
We werken deze avond met tijdvakken. Beide ouders zijn welkom.
We nodigen de gezinnen uit op alfabetische volgorde, waarbij we uitgaan van de
achternaam van het kind
17.30 – 18.00

Achternamen die beginnen met de letters A t/m G

18.00 – 18.30

Achternamen die beginnen met de letters H t/m K

18.30 – 19.00

Achternamen die beginnen met de letters L t/m R

19.00 – 19.30

Achternamen die beginnen met de letters S t/m Z

Aanpassing Corona maatregelen
Gelukkig worden er weer versoepelingen doorgevoerd in alle maatregelen, ook op
school. De meest belangrijke is dat, wanneer er een leerling positief is getest op Covid19, een klas niet meer in zijn geheel in quarantaine hoeft. Bij meerdere besmettingen in
dezelfde klas kan dit nog wel voorkomen.
De GGD bekijkt, in overleg met de school, wat er moet gebeuren als er een besmetting
is in een klas. Het zal dus maatwerk worden. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken
wachten we af.

Week Tegen Pesten
Van 27 september t/m 1 oktober organiseert Stichting School en
Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is;
Buitensluiten? Uitgesloten! Wij zullen hier extra aandacht en
ruimte aan geven in de groepen deze week.

Buitenspeelmateriaal
Buiten spelen we middels de Beweeg Wijs methodiek. Meer info hierover is te vinden op
onze website: https://www.gaanderwijs.nl/onderwijs-gaanderen/beweegwijs
Tijdens de pauzes maken we veel gebruik van speelmaterialen. We zijn op zoek naar
verschillende aanvullingen hiervoor. Misschien heeft u of de opa’s en oma’s, buren,
vrienden of kennissen nog speelmaterialen liggen waar niet meer mee gespeeld wordt.
Wij zijn heel blij met:
•
•
•
•
•
•

Tennisrackets
Tennisballen
Badmintonrackets
Shuttles
Stelten
Springtouwen (lang en kort)
Heeft u misschien nog andere materialen om mee buiten te spelen? We ontvangen de
materialen graag op school. Meer informatie via Juf Naomie ( n.seegers@pro8.nu) of juf
Marieke (m.rijkse@pro8.nu)

Verjaardagen

Verjaardagen
september
1
2
2
2
2
3
6
6
7
11
16
18
18
21
24
27
28
29
29
29

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)

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

oktober
2
3
4
5
10
12
12
13
16
17
20
23
26
27
28
29
29
30

Daley Kok (2015)
Dani te Kampe (2014)
Liza ten Holder (2011)
Duuk te Lindert (2016)
Siem Epskamp (2015)
Minke Brugman (2012)
Julian Schut (2015)
Vajèn Helming (2014)
Sem Jansen (2009)
Sam Luttikhuis (2016)
Daan Schuiling (2012)
Lorîn Edeman (2011)
Bram Becking (2012)
Jip Koppenol (2014)
Ramses Klein (2011)
Mira Demirtas (2015)
Nova Janssen (2012)
Noa de Groot (2010)

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

Bijlage
-

Zwemvierdaagse Terborg

Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen voor onze veiligheid in en om het water. Voor kinderen is het
belangrijk om ook na het behalen van het zwemdiploma vaak te zwemmen en de aangeleerde vaardigheden te oefenen.
Plezier en veiligheid gaan prima samen. Daarom organiseert zwem- en waterpoloverenging "De Gendten" van 10 tot en met
15 oktober de zwem4daagse. Het is een sportieve activiteit om samen met vriendjes, familie of klasgenoten aan mee te
doen. Zwemmen en bewegen in het water is ook nog eens leuk en super gezond.
Als beloning voor jouw prestatie krijg je op de laatste dag een medaille. Iedereen die in het bezit is van Zwemdiploma A
mag mee doen aan de zwem4daagse.
De Gendten organiseert de zwem4daagse voor de 46ste keer. De zwem4daagse wordt gehouden in het zwembad van
sportcentrum Laco Oude IJsselstreek in Terborg.

I.v.m. Corona is de inschrijving dit jaar alleen
digitaal via zwem4daagse.nl, er is geen na-inschrijving.
Inschrijven kan vanaf 21 september
De kosten bedragen:
Per persoon
1 ouder en 1 kind

€ 7,50
€ 10,- (alleen medaille voor het kind)

Tijdvakken tijdens de zwem4daagse:
Zondag
Tijdvak 1: 15.00 t/m 15.30 uur
Tijdvak 2: 15.45 t/m 16.15 uur
Tijdvak 3: 16.30 t/m 17.00 uur *
Maandag, dinsdag en woensdag
Tijdvak 1: 18.40 t/m 19.10 uur
Tijdvak 2: 19.20 t/m 19.50 uur
Tijdvak 3: 20.00 t/m 20.30 uur *
Inhaaldag: vrijdagavond
Tijdvak 1&2: 18.45 t/m 19.15 uur
Tijdvak 3: 19.30 t/m 20.00 uur *

t/m 12 jaar & ouders met kinderen
t/m 18 jaar & ouders met kinderen
18 jaar en ouder
t/m 12 jaar & ouders met kinderen
t/m 18 jaar & ouders met kinderen
18 jaar en ouder

t/m 18 jaar & ouders met kinderen
18 jaar en ouder

*Starten kan tot uiterlijk 15 minuten voor de aangegeven eindtijd

