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8:30 – 9:30 uur
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Sinterklaasviering
Groepen 1-2 vrij
Gaanderwijzer
Gaanderwijzer
Kerstviering – info volgt
Studiedag – Alle groepen vrij
Kerstvakantie – Alle groepen vrij

Sinterklaas – 3 december
De verwachting is dat de Sint en Piet toch nog even bij Gaanderwijs aan
zullen komen om de kinderen te begroeten. Dat vinden wij een hele eer.
We zullen het voor de Sint en de kinderen regelen volgens de dan
geldende maatregelen.
Het betekent dat er dit jaar geen groot onthaal buiten zal zijn en dat de
groepen 1 t/m 4, om de beurt, bij de Sint op afstand kunnen komen. Dit is
vorig schooljaar heel goed gegaan.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan de Pieten dit jaar weer helpen
door aan de slag te gaan met het maken van een gedicht en surprise voor een
klasgenootje. Hiervoor worden lootjes getrokken in de klas. Vanuit de Oudervereniging
krijgen ze €5 mee naar huis (in een enveloppe). Van dit geld is de bedoeling dat ze dan
het kadootje voor diegene kopen. De juf/meester zal hen ook de do/don‘t vertellen m.b.t
kadootje/surprises, zoals bijv. niet alleen maar snoep kopen. De lootjes worden op
vrijdag 12 november in de groep getrokken. Voor de groepen die in quarantaine zijn
wordt, voor het trekken van de lootjes, een passende oplossing bedacht. Bedoeling is
dat de surprise/ het kadootje dan op vrijdag 3 december mee naar school worden
genomen.
We willen de Sinterklaascommissie (oudervereniging en teamleden) al heel erg
bedanken voor alle voorbereidingen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vrijdag 3 december vanaf 8:00 uur naar binnen
om hun surprise in de klas te zetten en gaan vervolgens meteen weer naar buiten totdat
de bel gaat. Vanaf 8:15 uur kunnen alle kinderen weer naar binnen. Dit zijn de reguliere
tijden. Denkt u eraan dat het een gewone schooldag is en de kinderen om 14:15 uur vrij
zijn? Geeft u uw kind zijn of haar gebruikelijke fruit/brood en drinken mee naar school?

Ouderbijdrage - Herinnering
Ieder schooljaar zorgt de Oudervereniging voor diverse activiteiten voor alle kinderen op
Gaanderwijs, zoals het schoolreisje, Kerst- en de Sinterklaas viering. Om deze
activiteiten te bekostigen vraagt de oudervereniging van Gaanderwijs
een vrijwillige bijdrage van € 35,- per kind per schooljaar. Dit bedrag is voor dit
schooljaar niet gewijzigd.
Voor leerlingen die later zijn ingestroomd is de ouderbijdrage € 3,50 per resterende
maand van het schooljaar (tot juli 2022). Veel ouders hebben het inmiddels al
overgemaakt. Veel dank hiervoor.
Heeft u dit nog niet gedaan? Dan verzoeken wij om de bijdrage over te maken middels
de onderstaande link.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=OO4tL90xTriU5lH-5bKxtw
In de link ziet u nog staan dat het gaat om een betaling aan de oudervereniging van de
Augustinusschool. Dit klopt. Het is bij de Kamer van Koophandel helaas nog niet gelukt
de naamswijziging door te voeren.
Kunt u de bijdrage niet betalen of wilt u in termijnen betalen, neem dan contact op met
de penningmeester van de Oudervereniging of met de directie van de school.
We denken graag mee.

Verkeersituatie
We vinden het belangrijk dat alle kinderen onze school goed en veilig kunnen bereiken.
Het gaat vaak maar net goed. Zeker bij slecht weer wanneer er meer auto’s richting
onze school komen. Er is vaak sprake van gevaarlijke situaties doordat auto's in en uit
parkeren of zelfs stilstaan op de weg ter hoogte van de school. We willen iedereen
vragen goed op te blijven letten bij het halen en brengen van de kinderen.
Vanuit ons het verzoek elkaar aan te spreken op onveilige situaties.
Wellicht zijn ouders zich hiervan niet bewust. Uiteraard bespreken
we verkeersveiligheid ook in de groepen.

•
•
•
•
•

In het kort
Spreek elkaar aan op onveilig gedrag
Houd rekening met de aangegeven rijrichting bij de ronde voor de Pol
Parkeer zo min mogelijk op de parkeerplaatsen voor Humankind en de school. Rij
door naar het schuttersgebouw.
Bij de Pol vol? Parkeer de auto bij het schuttersgebouw; Hier is voldoende plek!
Geef dit ook door aan de andere ‘brengers en halers’, zoals opa’s en oma’s.

Inloopspreekuur GGD – Jeugdgezondheid jeugdverpleegkundige
Onze jeugdverpleegkundige Annet Heyn is voor alle ouders/ verzorgers beschikbaar als
er vragen zijn rondom de jeugdgezondheid. Hieronder alle informatie.
Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten,
faalangst, mentale veerkracht, overgewicht, voeding, zindelijkheid of vaccineren.

•
•
•

Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Ouders
Leerlingen
Leerkrachten

•
•
•
•

Wanneer is er een inloopspreekuur?
Dit schooljaar zijn de spreekuren op:
23-11-21
15-2-22
12-4-22
28-6-22
Tijd inloopspreekuur: 8:30-9:30 uur
Locatie: Gaanderwijs - Kantoor bij de hoofdingang
Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder.
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij
problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
Contactgegevens
Jeugdverpleegkundige GGDNOG : Annet Heyn
Jeugdarts GGDNOG
: Esther koers
Assistente jeugdgezondheid
: Heleen Hilgers
06-25644189

(direct, Annet Heyn)

088 - 4433000 (algemeen)
A.heyn@ggdnog.nl
www.ggdnog.nl

Nieuwsbrief De Vreedzame School
Blok 2 We lossen conflicten zelf op

Blok 2 Algemeen
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame
School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.
Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe
zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil
winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken
over een oplossing.
We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te
worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel,
een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag
blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het
zoeken naar een oplossing.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl
Wij hebben de lessen van Blok 2 afgerond (We lossen conflicten zelf op).
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten
om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je
een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van
ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je
zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat
stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-winoplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET
OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan
PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je
eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken
naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

In Blok 1 ‘We horen bij
elkaar’ hebben de
kinderen geleerd:
- om te praten over de sfeer
in de groep
- om elkaar opstekers te
geven, iets positief te
zeggen over iemand en
wat
dat met iemand doet
- om een takenlijst voor
in de klas te maken en de
taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen
mening mag hebben
- om met de klas een
afsprakenposter te maken
waarop staat hoe je met
elkaar omgaat
- dat er ook regels zijn die
de
leerkracht aangeeft
- om samen te werken
- om een boek te maken dat
over henzelf gaat: dit
ben ik (groep 8)

Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over
‘opstekers’ en ‘afbrekers’?
Vraag er naar en praat er over.
Laat uw kind weten wanneer hij of
zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft.
Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.
Doet u dat zelf ook naar uw kind en
noem daarbij dan de term
‘opsteker’.

Voor de ouders van kinderen uit
groep 1 tot en met 6: bespreek de
kletskaart van blok 2 met uw
kind. Deze zijn terug te vinden op
https://www.gaanderwijs.nl/f/devreedzame-school-1

Verjaardagen

Verjaardagen
november
2
2
4
4
7
8
8
8
8
9
9
10
12
13
13
17
18
19
20
21
22
24
26
26
28
28
29
30

Douwe Belterman (2014)
Santi Geutjes (2014)
Fabian Gerritsen (2010)
Bob Jansen (2010)
Loek Wassink (2011)
Suzanne Nijweide (2010)
Gijs Scholten (2015)
Guusje Scholten (2015)
Daan Vromen (2016)
Luca Bergervoet (2012)
Jarzinho van Minnen (2014)
Bart Lendering (2014)
Sep Röttger (2015)
Eli van der Burg (2011)
Lois Renskers (2015)
Tim Budel (2009)
Jayley Keurntjes (2011)
Miray Ayazoglu (2015)
Yasmin de Lorijn (2016)
Fiene Verhoef (2009)
Isabel Tiemessen (2013)
Steven Rysavy (2009)
Esmée Snijders (2010)
Lola Tankink (2015)
Oscar Brons (2015)
Alec Janssen (2013)
Lana te Booij (2015)
Zoey Hendriks (2012)

Bijlage
•
•
•
•

Bericht Tieneravonden
Muziek maak je zelf
Info GGD - Jeugdgezondheid
Bericht Samenwerkingsverband Doetinchem

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

Bericht tieneravonden De trefkuul
het team Tieneravond Gaanderen heeft besloten, vanwege de explosieve stijging van de
corona cijfers in Gaanderen, de Tieneravond in november en december te cancelen.
Zodra wij het weer aandurven horen jullie van ons.
We hopen op jullie begrip.
Team Tieneravond

‘Muziek Maak Je Zelf’, aanmelden kan nog!
Op dinsdag 16 november start de eerste bijeenkomst van ‘Muziek Maak Je Zelf’. Het was
de bedoeling dat deze een week eerder zou beginnen. Gezien de quarantaines van enkele
groepen is deze met een week uitgesteld.
Kinderen kunnen zich nog steeds hiervoor aanmelden. We starten om 14.20 uur in het
crealokaal van basisschool Gaanderwijs. Ieder kind vanaf groep 4 is welkom om mee te
doen.
Dus wil je ook nog ontdekken hoe leuk het is om muziek te maken, meld je dan aan voor
de cursus ‘Muziek Maak Je Zelf’!
Alle informatie over Muziek maak je zelf is te lezen in de flyer die de kinderen onlangs
hebben meegekregen of op www.sbo-gaanderen.nl. Of bel voor meer info met de
jeugdcommissie van SBOG, telefoon: 06-10659926.

Jeugdgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich
somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het
gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid
van de GGD. Het team jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente
jeugdgezondheid en logopediste.
Wat biedt de jeugdgezondheid aan in schooljaar 2021-2022?
• Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een
logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde
vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling van
uw kind kan de logopediste van de GGD ook worden ingeschakeld.
• Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van
ongeveer 4,5-5,5 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek.
• Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6,
meestal tijdens de gymles.
• Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les
over gezonde leefstijl.
• Kinderrechten-NU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van
de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om
op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
• Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij
de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en wanneer
deze inloopspreekuren plaatsvinden.
• De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school.
• De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of
school voor medische inhoudelijke onderzoeken en advisering.
• Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMRvaccinatie. Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie.
Meer informatie?
Kijk op onze website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? U kunt een e-mail sturen
naar jgz@ggdnog.nl. Ook zijn wij van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar
op nummer 088 – 443 31 00.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl
of download de app: https://www.groeigids.nl

Wil jij meepraten over passend onderwijs in jouw
regio?
De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem
(basisonderwijs) is op zoek naar meerdere nieuwe leden.
De meeste kinderen kunnen de basisschool zonder problemen doorlopen. De school
waar een kind is ingeschreven, biedt de hulp en ondersteuning die een kind nodig
heeft. Als er meer nodig is en de school dit niet zelf kan, zoekt deze school samen
met de ouders naar een oplossing. Dat kan binnen de eigen school zijn met extra
ondersteuning, op een andere basisschool of in het speciaal (basis)onderwijs. De
school zorgt er samen met de ouders/verzorgers voor dat een kind op de beste plek
komt en dat een kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Het
samenwerkingsverband helpt hierbij.

Waarom hebben we jou nodig?
Alles draait om passend onderwijs, daarom vinden we het heel belangrijk dat jij met
ons meedenkt. Of het nu gaat om het speciaal basisonderwijs of het reguliere
basisonderwijs, hoe meer verschillende invalshoeken, hoe beter. Wij zoeken
ouders/verzorgers van leerlingen én personeelsleden die werkzaam zijn in het
basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband Doetinchem.
Wij zijn op dit moment op zoek naar 5 nieuwe leden;
2 voor de oudergeleding en 3 voor de personeelsgeleding.
Wat is de OPR?
Het samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem helpt de scholen binnen de regio om niet
alleen op papier, maar juist in de praktijk passend onderwijs te bieden. Veel van het geld dat
de overheid wil uitgeven, wordt beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband. Voor
het goed volgen van het SWV, is er de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is binnen het
samenwerkingsverband het hoogste niveau van medezeggenschap. Als je lid bent van de
OPR praat je dus mee over alles wat met passend onderwijs te maken heeft.
In ons samenwerkingsverband zijn 14
schoolbesturen gezamenlijk
verantwoordelijk voor ruim 11.000
leerlingen binnen het primair onderwijs. Dit
zijn 62 basisscholen, 3 speciaal (basis)
onderwijs scholen. De OPR bestaat uit 10
leden. Deze leden vertegenwoordigen alle
leerlingen binnen het
samenwerkingsverband.
De OPR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In deze vergaderingen komt alles aan de orde
wat met passend onderwijs te maken heeft. Het belangrijkste hierin is het
ondersteuningsplan. Verder bespreken we de begroting en jaarrekening en de besteding van
de financiële middelen.

Ben jij ons nieuwe OPR lid?
Als je ouder/verzorger bent, kun je zitting nemen in de OPR zolang je een kind in het
basisonderwijs hebt. Als je personeelslid bent, kun je zitting nemen in de OPR als je minimaal 6 maanden - een vast dienstverband hebt bij een (school)bestuur binnen het SWV
Primair Onderwijs Doetinchem. Als jij interesse hebt in passend onderwijs, ben je van harte
welkom! Aanvullende kennis is niet nodig.
➢ Voor de oudergeleding vragen we je in het bijzonder te reageren als je kind op een
school buiten Doetinchem zit, op een eenpitter (een school die niet bij een
scholengroep hoort), of op een school met een klein bestuur.
➢ Voor de personeelsgeleding zoeken we mensen vanuit alle geledingen.
Als je lid wordt van de OPR, doe je dat in principe voor 4 jaar. Op deze manier zijn er altijd
genoeg leden met ervaring. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Voel jij je betrokken bij het onderwijs en is de school van je kind(eren) of waar je werkt
onderdeel van het SWV Doetinchem, kom dan vooral eens mee vergaderen.
Wil je meer informatie of je kandidaat stellen voor de OPR, kun je reageren door een email
te sturen naar de OPR: opr@swvdoetinchem.nl We lezen hierin graag wat jouw motivatie is
om in de OPR te gaan, of je ouder/verzorger of personeelslid bent en van welke school je
komt.
Kijk ook eens op de website van het SWV Doetinchem PO:
https://www.swvdoetinchem.nl/organisatie/ondersteuningsplanraad-opr
We kijken uit naar je reactie!
Hartelijke groet,
mede namens de leden van de OPR,
Maddy Bovens
Voorzitter OPR

