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Kalender… 

Oktober   November 

6    Gaanderwijzer 
 

    2 Luizencontrole 

17     Start oudergesprekken      3 Gaanderwijzer  

20    Gaanderwijzer  
 

      9 Schoonmaakavond groepen 1 / 2 

20     Streetwise ANWB      11 Boekstart 0-4 jaar in de hal 

21     Studiedag – alle groepen vrij-     17 Gaanderwijzer  

24 t/m 28     Herfstvakantie  
    – alle groepen vrij - 

   

31    Vervolg oudergesprekken    

 

Herinnering: 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. 

 

 
  



 

Opening Kinderboekenweek 

Deze week zijn er veel activiteiten rondom het thema van de kinderboekenweek 

GiGaGroen. Bibi en Ko de boswachter hebben afgelopen woensdag het thema samen 

met de kinderen geopend. De kinderen hebben belangrijke opdrachten meegekregen 

van de boswachters. Schrijven, dichten, tekenen. Bibi en Ko hebben alle hulp nodig. 

Hier kunnen de kinderen thuis vast meer over vertellen.  

 

Deze week zijn ook de kinderen van de bovenbouw al regelmatig te vinden aan de 

overkant bij kinderdagverblijf De Tovertuin en peuteropvang Het Kruimeltje. Ze lezen 

daar de peuters voor uit de mooiste prentenboeken en dit doen ze heel erg goed.  

 

 

 

 
 

  



Boekstart op Gaanderwijs  

We kijken terug op een hele leuke eerste editie van boekstart. Er waren veel ouders/ 

verzorgers met hun kinderen die naar de mooie verhalen van de bibliotheek hebben 

geluisterd. Er is veel plezier beleefd. Dat doen we snel nog een keer over, namelijk op 

11 november a.s.    

 

 

 
 
 

 
 

Inloop GGD verpleegkundige Annet 

Onze jeugdverpleegkundige Annet komt een aantal keren per jaar op school voor de  
 gezondheidsonderzoeken van de 4 en 5-jarigen. Hiervoor krijgen de ouders een brief met  

een uitnodiging vanuit de GGD. 
 

Daarnaast is er voor u als ouder ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de gezondheid 
 van uw  kind. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de zindelijkheid, veelvuldige verkoudheid, 

 twijfels over bijvoorbeeld gehoor of zicht, buikpijn, duimen, motorische problemen, slecht 
 slapen, is uw kind vaak ziek, heeft u vragen over opvoeding enz.  

Annet denkt graag met u mee. Op woensdag 12 oktober is ze op school tussen 8.30 uur en 
 9.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen zonder afspraak. Annet zit in de ruimte bij de 
 hoofdingang. 

Mocht u niet kunnen op dit moment en heeft u wel een vraag, dan kunnen juf Sabine en juf 

Henrieke (de intern begeleiders) altijd een andere afspraak maken voor u.  

  

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


 

Nieuwe kinderraad 

We hebben weer een goede vertegenwoordiger van Gaanderwijs en Gaanderen in de 
Kinderraad van de gemeente Doetinchem. Aafke Salemink (gr8) neemt dit jaar plaats in de 

raad. De kinderraad heeft de afgelopen jaren al mooie dingen gerealiseerd in onze 
gemeente. Het is een geweldige ervaring en past heel goed bij onze visie op democratie en 

burgerschap vanuit De Vreedzame school. We wensen Aafke heel veel plezier.  
 

Op school hebben wij een eigen leerlingenraad. Deze groep kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

komen binnenkort voor het eerst bij elkaar. Zij mogen samen met ons meedenken over het 
onderwijs op onze school.  

 

 
 
 

  



Verjaardagen 

 

 
 

 
OKTOBER   Groep 

       2 Daley Kok (2015) 4 A 

       3 Dani te Kampe (2014) 4 A 

       4 Liza ten Holder (2011) 8 

       5 Eayes Heutinck (2017) 1/2 B 

       5 Duuk te Lindert (2016) 3 A 

       5 Lynn Renskers (2017) 1/2 B 

     10 Siem Epskamp (2015) 4 A 

     12 Minke Brugman (2012) 7 

     12 Julian Schut (2015) 4 B 

     13 Vajèn Helming (2014) 5 A 

     16 Lynn Bulten (2017) 1/2 C 

     16 Imke Rougoor (2017) 1/2 A 

     17 Sam Luttikhuis (2016) 3 B 

     20 Daan Schuiling (2012) 6 

     23 Lorîn Edeman (2011) 7/8 

     26 Bram Becking (2012) 7 

     27 Jip Koppenol (2014) 4 B 

     28 Ramses Klein (2011) 6 

     29 Mira Demirtas (2015) 3 B 

     29 Nova Janssen (2012) 7 

     31 Eline Böcker (2017) 1/2 A 

     31 Ties Wijnands (2017) 1/2 C 



 


