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Kalender… 

September   Oktober  

22 Inloopavond ouders  
 

6 Gaanderwijzer 

26 Groepen 1-2 vrij  17  Start oudergesprekken 

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

  20 Gaanderwijzer  
 

    20 Streetwise ANWB 

   21 Studiedag – alle groepen vrij- 

   24 t/m 28 Herfstvakantie  
– alle groepen vrij - 

   31 Vervolg oudergesprekken 

 

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    

 
 



Een sportief schooljaar op Gaanderwijs 

Samen met Sport ID en Beweeg Wijs hebben we een compleet speel en beweeg aanbod 

voor de kinderen op Gaanderwijs. De Beweeg Wijs methodiek zorgt voor een gedegen 

programma op het plein en Sport-ID verzorgt, samen met de leerkrachten, de gymlessen 

in de sporthal en het sport- en beweegaanbod na schooltijd. Via de onderstaande link een 

compleet overzicht van Sport-ID op Gaanderwijs. Onze vakleerkracht Sabine Smit stelt 

zich aan u voor en er is een complete kalender van alle sportactiviteiten en toernooien 

terug te vinden.  

 

https://sport-id.nl/sporten-bewegen/voor-scholen/sportmap-gaanderwijs/  

Buurtplein 

 

Hallo ouders, 

Mijn naam is Margaretha Kooistra. Ik ben jeugd- en 

gezinswerker bij Buurtplein in gebiedsteam Oost 

(Oosseld/Schöneveld/Gaanderen). 

Sinds dit nieuwe schooljaar ben ik het aanspreekpunt 

bij Gaanderwijs. U kunt bij mij terecht met al uw vragen 

met betrekking tot opvoeden en opgroeien. Denk aan 

het vragen van advies met betrekking tot een 

hulpvraag over de opvoedsituatie, maar ook voor een 

aanmelding bij Buurtplein kunt u bij mij terecht. Ik zal 

iedere dinsdagochtend van 8:15 – 8:45 uur op 

Gaanderwijs aanwezig zijn. 

  

 
 

 

 

KIGO (Bijeenkomsten voor kinderen van gescheiden ouders) 

 
Buurtplein heeft ons gevraagd om onderstaande informatie met u te delen:  
 
De eerstvolgende KIGO (kinderen van gescheiden ouders) groep zal in het najaar van 2022 
(week 41) weer gaan starten. Dit is een groep waar kinderen van 7 tot en met 12 jaar op een 
laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen en begrip vinden bij elkaar. Daarnaast spelen 
wij tijdens de bijeenkomsten spelletjes en behandelen wij verschillende thema’s rondom 
scheiden. 
  
In week 40 zullen de kennismakingsgesprekken met ouders worden gehouden. Vanaf 11 
oktober zal er iedere dinsdagmiddag (met uitzondering van de vakantie), gedurende 6 weken, 
van 15:00 tot 16:00 uur een KIGO bijeenkomst zijn. De laatste bijeenkomst zal plaatsvinden 
op dinsdag 22 november. In diezelfde week zullen ook de eindgesprekken zijn. Ook wordt er 
halverwege de KIGO bijeenkomsten een (online)ouderbijeenkomst georganiseerd om te 
vertellen wat het met kinderen doet als hun ouders gaan scheiden. Dit zal zijn op dinsdag 8 
november om 19:30. 
  
Het is al mogelijk om kind(eren) aan te melden via: https://www.buurtplein.nl/kigo/ 
Belangrijk is dat beide ouders met gezag akkoord gaan met de aanmelding. 
 
Wilt u meer informatie? Margaretha van het Buurtplein is elke dinsdag van 8.15 uur tot 8.45 
uur op school aanwezig. Loop gerust even binnen.  

https://sport-id.nl/sporten-bewegen/voor-scholen/sportmap-gaanderwijs/
https://www.buurtplein.nl/kigo/


Kleding gezocht 

We zoeken reserve kleding voor de onderbouw. Vanaf maat 104. Broeken, 

onderbroeken, shirts en/of truien. Het is heel erg welkom. Onze voorraad om ongelukjes 

goed op te vangen is helaas gekrompen. Kleding mag afgegeven worden bij de 

leerkracht of bij de balie. Veel dank alvast.  

 

Boekstart op Gaanderwijs  

Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. 

Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo 

blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. 

Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van 

heeft. Daarom organiseert Bibliotheek West-Achterhoek 

iedere maand bijeenkomsten voor ouders met hun baby. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd in 

aanraking komen met boeken een grotere woordenschat 

hebben. 

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en 

benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar 

luisteren, versterkt de band tussen ouder en kind. In de bijeenkomst wordt voorgelezen, 

gezongen en gespeeld. 

 

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders/grootouders of mensen die graag meer 

informatie willen over (voor)lezen met kleintjes. De bijeenkomsten zijn geschikt voor 

kindjes tot vier jaar maar een oudere broer of zus is natuurlijk ook welkom. 

Deelname is gratis, inschrijven van alleen de kinderen is verplicht. 

Dat kan via de onderstaande link: 

 

https://westachterhoek.op-shop.nl/4964/boekstart-basisschool-gaanderwijs/30-09-2022  

 

Ouder-vertelgesprekken  

De eerste oudergesprekken zijn ouder-vertel gesprekken. Deze zijn fysiek op school.   
De ouder-vertelgesprekken duren 15 minuten.    
Tijdens dit gesprek praat u met de leerkracht over het welbevinden van uw kind naar 
aanleiding van het formulier ouder-vertelgesprek en de eerste weken op school.   
  
Het formulier voor dit gesprek wordt op woensdag 28 september meegegeven.   
Wij vragen u dit formulier in te vullen en voor vrijdag 7 oktober weer mee te geven naar 
school.  
  
U kunt zich binnenkort inschrijven via de Parro app.   

 

De inschrijving gaat open op 26 september 12:00 uur voor gezinnen met meerdere kinderen.    
De uitnodiging gaat open voor alle ouders/verzorgers op 28 september 12:00 uur.    
Op 3 oktober 12:00 uur ontvangt u, indien nog niet ingeschreven, een herinnering.   
De inschrijving sluit op 7 oktober 16:00 uur.   
Moet u meer gesprekken plannen i.v.m. broertjes en/of zusjes, kijk dan of het mogelijk is 15 
minuten tussen de gespreken te laten.  

 

 

 

 

 

https://westachterhoek.op-shop.nl/4964/boekstart-basisschool-gaanderwijs/30-09-2022
https://westachterhoek.op-shop.nl/4964/boekstart-basisschool-gaanderwijs/30-09-2022


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  

- Tieneravond  
- Kidsclub 

  



 

  

 

 



 


