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Kalender… 

Oktober   November 

20     Streetwise ANWB 
 

    2 Luizencontrole 

21     Studiedag – alle groepen vrij-      3 Gaanderwijzer  

24 t/m 28     Herfstvakantie  – alle groepen vrij -       9 Schoonmaakavond groepen 1 / 2 

 
31 

    
    Vervolg oudergesprekken 

     
   11 

 
Boekstart 0-4 jaar in de hal 

       
   17 

 
Gaanderwijzer  

     

     

 

Mediatoren 

De mediatoren hebben hun training afgerond en worden 

maandag 31 oktober om 15:00 uur beloond met een diploma. 

Zij gaan na de herfstvakantie van start met hun taak als 

mediator en zij hebben er ontzettend veel zin in!  

 

 

Dozen actie Caritas 

Dit jaar doen wij weer mee met de Caritas (schoenen)doosactie met de groepen 1 t/m 8.  

 

De dozenactie is een initiatief van Caritas Achterhoek voor de kinderen van de 

plattelands dorpen in Roemenië.  

Er is daar sprake van veel armoede. Veel van de kinderen daar leven in zeer slechte 

omstandigheden. We willen graag een bijdrage leveren om deze kinderen een hart 

onder de riem te steken. De vorige keer waren de kinderen van Gaanderwijs erg 

betrokken bij deze actie en hebben ze geweldig bijgedragen.  

 

 



De kinderen hebben deze week een doos meegekregen.  

Het is de bedoeling dat de doos, in de herfstvakantie, wordt gevuld met materialen. 

 

Te denken valt aan; 

• pennen, stiften, potloden, puntenslijper, liniaal 

• vouwblaadjes, gekleurd papier 

• plakband, schaartje, sticker 

• zeep, kam, borstel, washandje, handdoek 

• doucheschuim, shampoo 

• tandenborstel, tandpasta 

• klein speelgoed (niet te duur en zonder batterijen) 

• verpakt snoep 

 

De doos mag natuurlijk versierd worden.  

 

De eerste week na herfstvakantie moet de doos weer mee naar school worden 

gebracht. We verzamelen de dozen in de hal op de tribune. Caritas zal ze ophalen en 

zal eind november vertrekken naar Roemenië om daar, bij weeshuizen, ziekenhuizen en 

scholen, de dozen uit te delen. 

  

Voor meer informatie www.caritas-achterhoek.nl  

 

 
 

 

 

http://www.caritas-achterhoek.nl/


Onderzoeken (binnen ontwikkelingsgericht onderwijs) 

De onderzoeken in de verschillende groepen zijn in volle gang.  
De groepen 1/2 onderzoeken het bos en de dieren die daarin leven. Bioloog Bibi heeft hen 
om hulp gevraagd bij het zoeken naar een dier, en het maken van een tekening bij een boek 
of gedicht, in het kader van de kinderboekenweek.  
In groep 3 onderzoeken ze de boom en wat ze daarbij ontdekken. 
De groepen 4 t/m 8 doen onderzoek binnen de inhoudslijn Tijd (geschiedenis). 
Daar waar groep 4 kijkt naar hun eigen geschiedenis, van baby tot nu, zijn ze in groep 5 en 6 
aan het onderzoeken hoe de jagers/ verzamelaars, de eerste boeren en ridders leefden. 
Groepen 7 en 8 nemen een duik in de geschiedenis van de politiek, gekoppeld aan 
prinsjesdag. Hoe is ons stemrecht en onze democratie tot stand gekomen? 
 
Los van alle kennis die de kinderen krijgen, worden ze zich ook bewust van de leerspieren die 
ze hierbij inzetten. De leerspieren zijn de vaardigheden die nodig zijn bij het leren. Zie 
hieronder. 

  



Voorstellen Leerlingenraad 

Ook dit jaar hebben we weer een hele betrokken leerlingenraad. De raad denkt actief mee 
aan de ontwikkeling van onze school. Hieronder stellen ze zich aan u voor.  

 

 
 

Hoi, ik ben Gijs uit groep 8. Ik ben 11 jaar en mijn hobby’s zijn voetbal, gamen, free 

runnen en buitenspelen. Ik wil graag in de leerlingenraad, want het lijkt me leuk om mee 

te denken en mee te beslissen over de dingen die op school gebeuren. Heb je ook nog 

ideeën voor de leerlingenraad? Laat ze dan aan mij weten. Dan kan ik ze in de 

leerlingenraad bespreken. 

 

Hoi ik ben Lynn Kroes, ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8. Ik woon samen met mijn 

vader moeder en zusje Suze in Gaanderen. Ik ben graag creatief bezig en daarnaast 

sport ik bij tempora, hier zit ik op de springgroep en turnen. Ik heb heel veel zin om 

samen te werken in de leerlingenraad en aan de slag te gaan omdat ik kan helpen en 

ideeën kan delen voor nieuwe plannen of regels.  Liefs Lynn ❤️ 

 

Er zijn verkiezingen geweest over de leerlingenraad. Juf Katja kwam eerst uitleg geven 

over wat de leerlingenraad is. Ik wou in de leerlingenraad omdat ik vind dat ik goede 

ideeën heb, goed kan luisteren naar ideeën van anderen, en die ook goed kan 

verwoorden op school. Uiteindelijk gingen we stemmen en nu zit ik er in. 

Ik heb er heel veel zin in! 

Groetjes Aafke Salemink 

 

Ik wil me even aan jullie voorstellen. Ik ben Jaap Verhoeven, ik zit in groep 8 en ben 11 

jaar oud. Ik wil  graag in de leerlingenraad omdat ik graag kinderen wil helpen die hun 

meningen lastig of niet durven te geven op school. 

Ik vind het leuk om met kinderen samen te werken en de school daardoor netjes te 

houden en beter te maken. Ik wil me graag voor de kinderen inzetten en hun eventuele 

problemen bespreken en samen met hun zoeken naar oplossingen. 

Ik wil graag de kinderen helpen hun mening te durven uiten aan elkaar, maar ook aan 

de volwassenen, juffen en meesters. 

 

Ik ben Guus. Ik wilde in de leerlingenraad omdat je daar mag overleggen en je mag de  

 ideeen van de andere kinderen bespreken. 

 

Ik ben Lin. Ik wilde zo graag in de leerlingenraad omdat ik heel goed kan samenwerken 

en ik kan goed naar andere kinderen luisteren. 

 

Hoi, ik ben Elise. Ik ben 9 jaar en ik zit op voetbal en freerun. Ik zit in groep 6. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik het leuk vind om mee te beslissen. En ik heb er heel erg veel zin 

in!  

 



Hoi, ik ben Lenn. Ik ben 8 jaar en ik zit op voetbal en ik zit in groep 6. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik het leuk vind om mee te beslissen. Ik heb zin in de 

leerlingenraad!!!!  

 

Winnaars Zilveren penseel Kinderboekenweek 

Op vrijdag 14 oktober was de afsluiting van de kinderboekenweek. Eén van de activiteiten 

die op Gaanderwijs plaatsvonden rondom het thema ‘Gigagroen’ was een echte 

tekenwedstrijd. In ieder klas zijn de kinderen aan de hand van zelfgeschreven verhalen 

of verhalen uit kinderenboeken aan de slag gegaan met een passende illustratie. De 

winnaars uit iedere groep mochten hun tekening ophangen aan een heuse ‘Wall of Fame’. 

En al zeggen we het zelf…. wat een talent op Gaanderwijs! Van harte gefeliciteerd: Louisa 

Meijer, Fayen Knikkink, Kaat Gijsberts, Lize Schuurman, Fay van Middelkoop, Cataleya 

Coster, Lotte Bekking, Almira Ayazoglu, Lonneke Wentink, Luca Bergervoet, Fenne 

Epskamp, Lieke Kemperman, Pien van Groningen en Elin Janssen.  

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

    

 

 

 



 

 

Winnaar Gouden griffel Kinderboekenweek  
 

Dobbel een verhaal, schrijf een verhaal af of bedenk iets met het thema 

‘Gigagroen’. In de groepen 5 t/m 8 zijn de kinderen tijdens de Kinderboekenweek 

aan het schrijven geslagen. De meest fantasierijke en bijzondere verhalen zijn er 

door de kinderen geschreven. Het beste verhaal uit iedere groep mocht door naar 

de jury en maakte kans op de Gouden griffel. De jury bestaande uit Bibi en Ko de 

boswachters hadden de moeilijke taak hier een winnaar uit te kiezen. We willen 

Loek Wassink uit groep 7/8 dan ook feliciteren met het behalen van de Gouden 

griffel! Knappe prestatie! Hieronder het door Loek geschreven verhaal: 

 

 

 

  

De vuurspuwende draak en de ongeluksmunt  

Er was eens een groene vuurspuwende draak, hij woonde in het bos bij een meer. Hij 

had zelf een mooi huisje gemaakt van houten palen, rotsblokken en bladeren. Hij had 

het, op het gras gemaakt, dus het liggen was lekker zacht.  

Op een dag zei hij: het is vandaag lekker weer en de zon schijnt. Ik kan lekker in het 

meer gaan zwemmen. Ik moet alleen even mijn groene zwembroek gaan zoeken. Dus 

ging de vuurspuwende draak, die toevallig Loek heette, zijn mooie groene zwembroek 

zoeken in zijn huis. 

Hij had hem al snel gevonden en kon hij dus snel gaan zwemmen. Hij liep naar het meer 

en zei toen ineens: laat ik eens proberen om tot op de bodem van het meer te duiken.  

Dus hij nam een enorme sprong en dook zo het water in. Hij kwam zover dat hij dacht: 

zover dan nu ben ik nog nooit gekomen. Tot zijn verbazing zag hij een hendel, hij trok 

eraan en er ging een luik open en hij gleed er doorheen, door een reusachtige glijbaan 

en hij eindigde in een kamer. Het was helemaal donker in de kamer. Hij zag geen hand 

voor ogen, hij liep voorzichtig een beetje in het rond. Totdat hij tegen een muur opliep 

en hij voelde een fakkel. Hij vuurspuwde er wat vuur op en hij ging aan. Hij keek 

verbaasd in het rond. Het was een soort kamer, waar overal gras zat. Er zat gras op de 

muren, het plafond en de vloer. Op een boomstronk lag een munt. Hij pakte de munt 

op en bekeek hem eens goed van alle kanten. Maar wist niets over deze munt, er stond 

ook nergens een bordje, waarop stond wat het voor een munt was. Hij pakte de munt 

op en ging zoeken naar de uitgang van deze geheimzinnige kamer. Hij had hem al snel 

gevonden en begon te lopen. Maar duurder wel 10 minuten voordat hij boven was, in 

de bewoonde wereld. Toen hij boven was struikelde hij over zijn eigen poten. Hij stond 

weer op en liep naar zijn huis. Maar een boom viel recht voor zijn neus op de grond. Hij 

schrok zich een hoedje. En in een keer vielen er heel veel eikels op zijn kop. Volgens mij 

is dit geen normale munt, maar volgens mij is dit een ongeluksmunt. Hij twijfelde geen 

minuut en liep naar de andere kant van het bos en hij ging hem daar begraven. Hij zette 

een bordje neer: ongeluksmunt, niet opgraven. Hij liep terug naar zijn huis en had geen 

pech meer. Hij leefde nog lang en gelukkig. 



‘Muziek Maak Je Zelf’, meld je nu aan! 

Op dinsdag 18 oktober zijn er leden van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen op bezoek 

geweest in de groepen 4, 5 en 6. Met een filmpje hebben zij laten zien hoe je van jongs 

af aan al kan muziek maken en hoe je door stroomt naar het grote orkest. 

Als je zelf ook wilt ontdekken hoe leuk het is om muziek te maken, meld je dan aan voor 

de cursus ‘Muziek Maak Je Zelf’. 

Op dinsdag 08 november 2022 vindt de eerste les plaats om 14.20 uur in basisschool 

Gaanderwijs. Ieder kind vanaf groep 4 is welkom om mee te doen. En het leuke is dat je 

de eerste les GRATIS mag proberen! 

Alle informatie over Muziek maak je zelf is te lezen in de flyer onderaan deze nieuwsbrief 

of op www.sbo-gaanderen.nl 

 

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 

http://www.sbo-gaanderen.nl/


Verjaardagen 
november       

    Groep 

2 Douwe Belterman (2014) 4 B 

4 Fabian Gerritsen (2010) 7/8 

7 Loek Wassink (2011) 7/8 

8 Olivia van Kan (2017) 1/2 C 

8 Gijs Scholten (2015) 4 B 

8 Guusje Scholten (2015) 3 A 

8 Daan Vromen (2016) 1/2 A 

9 Luca Bergervoet (2012) 6 

9 Jarzinho van Minnen (2014) 5 B 

10 Bart Lendering (2014) 5 A 

12 Sep Röttger (2015) 4 B 

13 Eli van der Burg (2011) 7 

13 Sammy Masselink (2017) 1/2 C 

13 Lois Renskers (2015) 4 B 

16 Kendal Çalişkan (2014) 4 A 

18 Jayley Keurntjes (2011) 8 

19 Miray Ayazoglu (2015) 3 A 

20 Yasmin de Lorijn (2016) 3 B 

22 Isabel Tiemessen (2013) 6 

25 Poyraz Buğdaybey (2014) 4 A 

26 Esmée Snijders (2010) 8 

26 Lola Tankink (2015) 4 B 

28 Oscar Brons (2015) 3 B 

28 Alec Janssen (2013) 6 

29 Lana te Booij (2015) 4 A 

30 Zoey Hendriks (2012) 7 

  



Bijlage 

 
• Uitnodiging starterstoernooi Tafeltennisvereniging 

• Muziek maak je zelf 

 

 
  



 


