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Kalender… 

    November   December 

2     Luizencontrole 
 
1 Gaanderwijzer  

3     Gaanderwijzer   2 Sinterklaasfeest op school 

      9   Schoonmaakavond groepen 1 / 2 
Info via Parro ontvangen 
 

  5 Groepen 1 en 2 vrij 

     17 Gaanderwijzer    15 Gaanderwijzer 

   22 Kerstviering  

   23 Studiedag – alle groepen vrij 

   26 t/m 6 jan Kerstvakantie – alle groepen vrij 

Schooldam toernooi - 3 december groep 5 t/m 8            

Op zaterdag 3 december organiseert de damclub uit Doetinchem weer het 

damtoernooi voor basisscholen uit de regio. Het toernooi vindt plaats in 

sporthal De Bongerd in Doetinchem van 13:00 uur tot 17:00 uur.  

Er wordt gespeeld met viertallen, hierbij mogen gerust één of twee 

wisselspelers gebruikt worden. Wisselspelers mogen gedurende het toernooi echter niet 

meer van team veranderen.  

Er wordt gespeeld in twee klassen, namelijk het welpentoernooi (voor kinderen uit groep 

5 en 6) en het pupillentoernooi (voor kinderen uit groep 7 en 8). Bij ieder team dient er 

een ouder/ verzorger als begeleider mee te gaan.  

Als er kinderen zijn die graag mee willen doen, dan horen wij het graag. Opgeven kan 

via info@gaanderwijs.nl.  We zullen dan kijken of er een team gevormd kan worden en 

of er een ouder/ verzorger beschikbaar is voor de begeleiding. Wilt u ook aangeven of u 

het team kunt begeleiden. Graag horen wij dit voor 11 november. We hebben minimaal 

4 teamleden nodig.  

 

Er dient €5,- inschrijfgeld per team te worden betaald bij aanvang van het toernooi. Dit 

neemt de school voor hun rekening.   

 

Er wordt naast een mooie beker ook gestreden om een plaatsing in de halve finales van 

Gelderland. Onderaan deze nieuwsbrief meer informatie.  

 

mailto:info@gaanderwijs.nl


Winnaar voorleeswedstrijd 

 

Wat een voorleestoppers hebben we op Gaanderwijs.  Afgelopen woensdag was de finale 

van de voorleeswedstrijd. Elin uit groep 7/8, Lobke uit groep 7 en Fieke uit groep 8 hebben 

hard geoefend en het geweldig gedaan tijdens de spannende finale. Het lag dicht bij 

elkaar, maar Fieke is dit schooljaar de voorleeskampioen van Gaanderwijs. Zij gaat door 

naar de regioronde. Veel succes Fieke.  

 

Goed gedaan allemaal! 

 

 
 

 

OGO excursie kasteel Huis Bergh 

De groepen 5a, 5b en 6 zijn vandaag op excursie geweest naar kasteel Huis Bergh in ‘s 

Heerenberg. Zij kregen een leerzame rondleiding van een gids door het kasteel en 

mochten aansluitend alle zelfbedachte startvragen stellen.  

Wij zijn vandaag letterlijk ondergedompeld in de geschiedenis passend bij ons OGO 

thema ‘Alle wegen leiden naar….’ over de eerste drie tijdvakken van de geschiedenis 

Dank aan alle (groot)ouders die deze excursie mogelijk hebben gemaakt door ons te 

vervoeren.  

 



 
 

 

 
 



 
 

 

  



Scholierentoernooi handbalvereniging Minerva 

Dit jaar organiseert Handbalvereniging Minerva wederom een spectaculair toernooi, 

waarin gestreden wordt om de ‘Wilma Bruil’ beker.       

Het toernooi is in de kerstvakantie op dinsdag 27 december a.s. Het toernooi wordt 

gehouden in Sporthal De Pol in Gaanderen. Geef je op voor 25 november a.s. 

Natuurlijk kun jij ook meedoen, of je team/school aanmoedigen met een spandoek. Het 

wordt in ieder geval super gezellig!  

 

Er zijn 3 leeftijdscategorieën: 

Groep 3 en 4: op half veld, ongeveer van 08:45 tot 11:00.      

Team minimaal 5 spelers. Hier is geen vaste keeper! 

 

Groep 5 en 6: heel veld, ongeveer van 11:00 tot 14:00, 

Team minimaal 6 spelers, waarvan 1 keeper! 

 

Groep 7 en 8: heel veld, ongeveer van 14:00 tot 17:30 

Team minimaal 7 spelers, waarvan 1 keeper.   

Aparte jongens- en meisjesteams! 

 

De winnaars van groep 7 en 8 gaan door naar de Gelderse kampioenschappen handbal 

voor scholen! 

 

Groep 3/4 en 5/6 worden in teams ingedeeld, groep 7/8 mogen zelf teams maken! 

 

Wij zorgen voor coaches, drinken en wat lekkers. Jullie zorgen voor schoolshirts. 

Hoe geef je je op?: 

Vul het formulier via onderstaande link in en verstuur hem! 

https://forms.gle/HgYRaNdrSn5Zt2r57  

 

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de organisatie via: 

scholierentoernooi@hvminerva.nl  

 

Wij hebben er zin in!   Tot 27 december! 

 

 

Bericht Gemeente Doetinchem - Pleegouders gezocht! 

 

Helaas zijn er nog te veel kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin,  

ook in Doetinchem. Dit is zorgelijk, aangezien het aantal aanmeldingen van nieuwe 

pleegouders terugloopt en het aantal zoekvragen van kinderen toeneemt.  
  
Vormen van pleegzorg 
Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg. Bij meer dan de helft van de 

pleegzorgvragen betreft het een vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij een pleegkind 

meestal eens in de twee weken een weekend in het pleeggezin komt. Bij crisis- en 

voltijd pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn dat een 

pleegkind er een aantal dagen per maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een korte 

periode of soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de vorm van 

pleegzorg die je als gezin biedt. Doordat er verschillende soorten pleegzorg bestaan, is 

de kans groot dat er ook een vorm is die bij jou en jouw gezin past! 
  
Wil jij je wereld openstellen voor een pleegkind of wil je meer weten over het  

pleegouderschap? Kijk op: www.openjewereld.nu  

https://forms.gle/HgYRaNdrSn5Zt2r57
mailto:scholierentoernooi@hvminerva.nl
http://www.openjewereld.nu/


Nieuwsbrief Ondersteuningsplanraad (OPR) Samenwerkingsverband 

Doetinchem 

 
 
 
 



 
  



 

  



Verjaardagen 

 

 

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 Kindernevendienst 

• School damtoernooi  

• Bericht ANWB – Gebruik kinderstoeltjes 

• Kidslub De Trefkuul 

• Vacature OPR Samenwerkingsverband Doetinchem 

 

 



 
 



 
  



 
  



 
  



 


