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Kalender… 

    November   December 

     17 Gaanderwijzer  
 
    1 Gaanderwijzer  

       2 Sinterklaasfeest op school 

        5 Groepen 1 en 2 vrij 
 

      15 Gaanderwijzer 

     22 Kerstviering – info volgt 

     23 Studiedag – alle groepen vrij 

     26  t/m 6 jan Kerstvakantie – alle groepen vrij 

 

Sinterklaas – 2 december   

De verwachting is dat de Sint en Piet toch ook een bezoek 

brengen aan de kinderen van Gaanderwijs. Dat vinden wij een 

hele eer.   

 

We verwachten de Sint tussen 8:45 – 9:00 uur op school.  

We zullen hem natuurlijk al zingend binnenhalen.     

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 hebben ze 

de lootjes al getrokken en hebben ze ook een enveloppe met 

geld meegekregen. Het is de bedoeling dat van dit geld een cadeautje wordt gekocht. 

Verdere informatie ontvangt u van de leerkracht of heeft u reeds ontvangen.     

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vrijdag 2 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. We 

gaan vervolgens op tijd weer naar buiten om de Sint binnen te halen.  Denkt u eraan dat 

het een gewone schooldag is en dat de kinderen om 14:15 uur vrij zijn? Geeft u uw kind 

zijn of haar gebruikelijke fruit/brood en drinken mee naar school? 

 

 



Hulp Luizenouders 

We zijn heel blij met de ouders en verzorgers die ons helpen met de luizencontrole op 

school. Het is echter altijd fijn wanneer er extra ouders beschikbaar zijn, dan zijn er meer 

mogelijkheden om een controle goed af te stemmen. Wilt u helpen? Dan horen wij dit 

graag. info@gaanderwijs.nl   

 

 

 

Actie Roemenië 

      Heel veel dank aan alle kinderen en ouders/ verzorgers. Er zijn heel veel dozen voor de      

      kinderen van Roemenië opgehaald. De kinderen zijn altijd enorm betrokken bij deze actie.  
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Eten en drinken 

Het is gebruikelijk dat de kinderen in de pauze iets nuttigen. Het tussendoortje om tien uur of  kwart 
over tien moet geen volledige maaltijd zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een stukje fruit, groente of 
een ‘gezonde’ koek. Op maandag en woensdag houden wij een ‘gruitendag ‘ en eten we, als 
tussendoortje,  alleen groenten of fruit. Drinken kan bestaan uit water of bijvoorbeeld zuivel. Gelieve 
geen frisdranken mee te geven.  
Voor de lunch kunnen de kinderen boterhammen en drinken meenemen. Ook dan is een stukje fruit 
of ‘gezonde’ koek prima. Geef liever niet te veel mee. Voor de jongste kinderen is het aan te bevelen 
om het stukje fruit schoongemaakt mee naar school te geven. We willen vragen de kinderen echt 
geen snoep mee te geven.  

 

Bieb op school 

Zoals u weet hebben de kinderen 
op school de mogelijkheid 
gebruik te maken van de 
schoolbibliotheek.  
  
Voorgaande jaren konden de 
leerlingen onder schooltijd zelf 
een boek uitzoeken/lenen en ook 
mee naar huis nemen. Jammer 
genoeg is dat momenteel niet 
mogelijk onder schooltijd, 
aangezien we er nu  niet de 
ruimte voor hebben. De vrijwilligsters zorgen er echter wel voor dat de leerlingen kunnen 
lezen. Zij zoeken nu de boeken uit en deze worden in kratten in het lokaal gezet, echter deze 
boeken kunnen niet mee naar huis worden genomen.  
  
We willen natuurlijk dat de kinderen veel en vooral met plezier lezen. We doen daarom onze 
bibliotheek ook na schooltijd open voor alle kinderen van Gaanderwijs. Op deze manier 
kunnen ze ook zelf een boek uitkiezen en die mee naar huis nemen.   
  
Voor de jonge kinderen is het erg leuk om samen met u als ouder een boekje uit te zoeken 
en deze samen thuis te lezen. We hebben volop keuze. De boeken worden ook regelmatig 
aangevuld en vernieuwd.   
  
De vrijwilligsters zijn elke dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag vanaf 14.20 uur tot 
15.00 uur aanwezig. Zij willen u graag helpen een boek uit te zoeken, vragen te 
beantwoorden, etc.; ook zullen zij de boeken scannen en op naam van uw kind zetten. 
Kinderen mogen maximaal 2 boeken lenen per keer. Op het stempelbriefje voorin het boek 
is terug te vinden wanneer de boeken weer ingeleverd moeten worden. Natuurlijk kunnen 
ze ook worden verlengd.   
  
Vanaf 6 december gaan we starten met deze openingstijden. We zien iedereen graag in onze 
bieb en we wensen iedereen veel leesplezier. Even binnenlopen om lekker tussen de boeken 
te neuzen mag natuurlijk ook tijdens de openingstijden van de bieb op school.   
 



 

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 



 

Verjaardagen 
december         

    Groep 

2 Sem Massop (2014) 4 A 

2 Angel van Mierlo (2014) 4 A 

4 Bentley Reijnier (2010) 8 

8 Variana Kuiper (2015) 3 B 

11 Saar Hesseling (2015) 4 B 

15 Noud Steentjes (2016) 3 A 

16 Lisa Jolink (2015) 4 B 

16 Lindy Polman (2015) 3 B 

16 Bakr Zenaty (2014) 4 B 

17 Lenn Kemperman (2013) 6 

17 Quinn Sommers (2017) 1/2 C 

19 Indy Verheij (2012) 6 

20 Josje Salemink (2013) 6 

21 Fieke Wolsink (2011) 8 

22 Daan Leuverink (2011) 7 

24 Kaat Gijsberts (2016) 1/2 C 

26 Lynn te Kampe (2016) 1/2 A 

30 Sophie Schreur (2016) 3 A 

31 Lobke Weber (2015) 4 B 

 

 

 

 


