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Start oudergesprekken – info via Parro

27

Luizencontrole

28

Gaanderwijzer

Oudervertelgesprekken vanaf 25 oktober
Het is weer mogelijk ouders/verzorgers fysiek op school te spreken. De eerste
gesprekken zijn ouder-vertel gesprekken. Hoewel de digitale gesprekken ook goed
hebben gewerkt, kiezen we ervoor deze eerste gespreksronde op school te doen.
Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk. Laat dit vooral even weten via de eigen
leerkracht. Voor de hierop volgende gesprekken bekijken we of er een passende mix
kan komen van digitaal en fysiek op school.
Het formulier voor dit gesprek wordt vrijdag 8 oktober meegegeven aan de kinderen.
Wij vragen u dit formulier in te vullen en voor donderdag 14 oktober weer mee te geven aan
uw zoon/dochter. U mag het natuurlijk ook zelf inscannen en doormailen aan de leerkracht.
De ouder-vertelgesprekken duren 15 minuten.
De eerste 10 minuten praat u met de leerkracht over het welbevinden van uw kind naar
aanleiding van het formulier ouder-vertelgesprek. De laatste 5 minuten is er de gelegenheid
om informatie uit te wisselen over de start van dit schooljaar en de eerste indrukken van de
leerkracht.
U kunt zich weer inschrijven via de Parro app.
De inschrijving gaat open op 8 oktober 12:00 uur voor gezinnen met meerdere kinderen.
De uitnodiging gaat open voor alle ouders/verzorgers op 12 oktober 12:00 uur.
Op 15 oktober 12:00 uur ontvangt u nog een herinnering.
De inschrijving sluit op 19 okt 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.

De nieuwe leerlingenraad is gekozen! Wat goed om te zien dat er zoveel kinderen zijn die zich
betrokken voelen bij het reilen en zeilen op onze school. Dat ze een steentje bij willen dragen is
dan ook enorm fijn. De volgende leerlingen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:
•

Ize van Keulen

•

Sam van Hal

•

Iris Rysavy

•

Jannes Maas

•

Noor Lendering

•

Levi Chevalking

•

Sophie Haussmann

•

Giel Reinders

•

Gijs Lavalaye

•

Hannah Leuverink

Zij stellen zich kort aan u voor:
Hoi ik ben Sam en mijn hobby's zijn voetballen, gitaarspelen en fietsen. Ik ben 8 jaar en ik denk
dat ik gekozen ben om in de leerlingenraad te gaan omdat ik ik rustig kan werken en omdat ik
goed naar andere kinderen kan luisteren, maar ook omdat ik heel goed kan praten.
Ik ben Ize. Ik ben 8 jaar oud en mijn hobby's zijn handbal, paardrijden en turnen. Ik denk dat ik
voor de leerlingenraad ben gekozen omdat ik heel goed kan samenwerken met andere kinderen.
Hoi, ik ben Sophie en ik ben 10 jaar oud. Ik word 11 op 11 februari.
Mijn hobby's zijn dansen, kletsen, gamen en muziek luisteren.
Ik ben in de leerlingenraad gekomen omdat ik het fijn vind om mee te denken
en te horen wat andere kinderen willen.
Groetjes Sophie.
Hoi, ik ben Giel en ik ben 10 jaar oud. Mijn hobby is hockey en ik wil heel graag in de
leerlingenraad omdat ik graag de school wil helpen.
Ook wil ik er voor de klas zijn.
Groetjes van Giel.
Hoi allemaal,
Mijn naam is Levi Chevalking, en ik ben 11 jaar oud.
Ik zit in groep 8, en woon sinds dit jaar in Zelhem. Ik heb twee broertjes en 1 zusje.
Mijn hobby’s zijn freerunnen en gamen. Ik hoop dat we dit jaar met de leerlingenraad veel
kunnen betekenen voor de school.
Hallo, ik ben Noor Lendering.
Ik zit op Gaanderwijs, bij juf Hanneke in groep 8!
Ik zit op handbal bij Minerva en bij SBOG speel ik klarinet.
Ik hou van knutselen.
Ik wilde bij de leerlingenraad, omdat ik graag met een groepje iets voor de school wil betekenen.
En dat doe ik graag!
Groetjes Noor Lendering

Hallo, mijn naam is Hannah Leuverink. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7/8
Ik heb een broertje Viggo en hij zit in groep 6.
Ik zit in de turnselectie van Tempora. Dat doe ik 3 x in de week.
We hebben een poes met de naam Skittel en daar ben ik dol op.
Verder zijn mijn hobby’s spelen met mijn vriendinnen Fieke en Lynn, trampoline springen, buiten
spelen en Pokemon kaarten verzamelen.
Ik heb mijn op gegeven voor de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om samen te werken met de
leerlingen van de andere groepen. Nieuwe dingen te bedenken en deze dan samen uit te werken.
Mijn kwaliteiten zijn: ik ben heel sociaal. Ik kan goed luisteren en ben ook creatief. Weet van
aanpakken.

Hoi mijn naam is Jannes Maas. Mijn hobby's zijn voetballen, buitenspelen en gamen. Ik heb zin
om in de leerlingenraad te gaan.
Hoi , ik ben Iris Rysavi. Ik hou heel erg van freerunnen en ook van voetbal en van mijn katten
knuffelen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het heel leuk vind en ook al was ik het niet
geworden, dan vond ik het wel leuk voor de ander!

Hoi allemaal,
Ik ben Gijs Lavalaye en ik ben 10 jaar oud. Ik wil graag in de leerlingenraad omdat het mij wel leuk
lijkt om de klas/school te vertegenwoordigen en te helpen. Ik had niet verwacht dat bijna iedereen
op mij ging stemmen. Ik ben heel er blij dat jullie op mij hebben gestemd. Ik ga dan ook heel erg
mijn best doen!
Groetjes, Gijs

Opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we gezamenlijk de kinderenboekenweek geopend. Het was een
gezellig samenzijn in het theater van de school. Het thema van dit jaar is: Worden wat je wilt.
Tijdens verschillende activiteiten komt dit thema (beroepen) terug.

Schoolreisje 2021-2022
We kijken terug op een hele fijne en zonnige dag. De kinderen hebben een fijne dag
gehad samen op de verschillende locaties en ze hebben het geweldig gedaan.
We willen de schoolreiscommissie (leden van de oudervereniging en het team) heel erg
bedanken voor hun inzet. Natuurlijk willen we ook de ouders die hebben gereden heel
erg bedanken.

Jubileum juf Conny
Vrijdag 10 september heb ik mijn 40 jarig jubileum mogen vieren
in Gaanderen. Wat was het mooi om alle leerlingen en collega’s
van Gaanderwijs op deze dag in het blauw-wit op school te zien.
Alles was ook erg mooi versierd. Van de optredens door de
kinderen van alle groepen heb ik dan ook erg genoten.
Hartelijk dank voor de vele lieve kaartjes, fijne woorden, mooie
bloemen en andere persoonlijke cadeautjes die
ik allemaal gekregen heb.
Het was een onvergetelijke dag voor mij!
Juf Conny

Verjaardagen

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
-

Week van de pleegzorg – www.Ikwileenpleegouderworden.nl
Tieneravond De Trefkuul
Brief (her)opening Amphion cultuurbedrijf

Week van de pleegzorg
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal
toch? Maar soms kunnen kinderen door uiteenlopende redenen voor een korte of langere
tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen zoeken de pleegzorgaanbieders (o.a.
Entrealindenhout, William Schrikker en Pactum) een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar
ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen
opgroeien. Voor een paar maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of twee
weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving.
Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven
bezoeken. Kun jij een plekje bieden?

Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je
biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar
hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de ouders, of het
pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de
opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en
begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Wil jij pleegouder worden of meer informatie over
pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een
informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn.

Betreft: Meedoen met (her)opening van Amphion Cultuurbedrijf
6 oktober 2021

Beste ouders,
In het weekend van 30 en 31 oktober zal er een feestelijke (her)opening zijn van Amphion
Cultuurbedrijf.

Op zaterdag 30 oktober vanaf 13.00 uur zijn er diverse activiteiten in de schouwburg:

•
•

optredens
info- stands muziek, musical, dans en theater en/of fysieke instrumenten met
docenten. Mogelijkheid tot maken van afspraken voor proeflessen,

•
•
•
•
•

workshops en mini optredens van de Musical
schilderen, tekenen en boetseren, beeldhouwen en houtbewerking
tentoonstellingen van LLK (Lang Leve Kunst)
slagwerk-percussie workshop
dansdemonstraties

Ieder heel uur (13.00 - 14.00 - 15.00) start er een rondleiding
De rondleiding komt langs meerdere ‘acts/activiteiten’.
De dag eindigt om 17.00 uur met een groot spektakel van een megaorkest die “Vier het
Leven” (uit de Rockopera Freyheyt) gaat repeteren en vervolgens uitvoeren voor op het plein
te samen met muziekschoolleerlingen, muziekdocenten, muzikanten van diverse
verenigingen en een groot koor bestaande uit hopelijk veel basisschoolkinderen.
De MuziekStart!-docenten zullen het lied in hun groepen aanleren. Het zou fantastisch zijn
als ook de andere groepen van de basisschool mee kunnen zingen. Iedereen is van harte
welkom om mee te komen doen!

Kom dus op zaterdag 30 oktober om 17.00 uur (eerder mag ook om nog een kijkje in
het theater te kunnen nemen) naar het plein voor Amphion en doe mee!
Op zondag 31 oktober is de ochtend voor mensen met jonge kinderen; twee
poppenkastvoorstellingen verzorgd door het Land van Jan Klaassen en een workshop
muziek met peuters door Nienke Wieringa

Met vriendelijke groet,
Wilma Strijbos
coördinator muziek voor het basisonderwijs/cultuurcaoch

