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Kalender… 

December   Januari 

     1 Gaanderwijzer  
 
     9 Eerste schooldag 2023 

     2 Sinterklaasfeest op school       9 Nieuwjaarsinloop voor ouders/ verzorgers – 
De koffie staat klaar om 8:15 uur 

     5 Groepen 1 en 2 vrij 

 

       9 Nieuwjaarsuitloop voor ouders/ verzorgers – 

De koffie staat klaar om 14:15 uur 
   15 Gaanderwijzer      11 Luizencontrole 

   22 Kerstviering – info volgt     11 Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige – 
kantoor hoofdingang – 13.:30 – 14:30 uur 

   23 Studiedag – alle groepen vrij     12 Gaanderwijzer 

   26  
   t/m 6 jan 

Kerstvakantie – alle groepen vrij     16 Ouderinformatie avond – Schoolontwikkeling 
– Info volgt 

      26 Gaanderwijzer 

  2

7 

   27 Groepen 1-2 vrij 

 

 

 

Sinterklaas 

Vrijdag 2 december verwachten we de Sint en zijn Pieten op 

Gaanderwijs. We wachten in spanning af. We verwachten de 

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

We zullen hem natuurlijk al zingend binnenhalen. 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?  

  
 

 



Ouderbijdrage 

Ieder schooljaar zorgt de Oudervereniging voor diverse activiteiten voor alle kinderen op 

Gaanderwijs. Activiteiten zoals het schoolreisje, Kerst- en de Sinterklaasviering worden 

uit deze bijdrage betaald. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de oudervereniging 

van Gaanderwijs een vrijwillige bijdrage van € 37,50 per kind per schooljaar. 

Afgelopen maandag hebben alle ouders/ verzorgers via de mail en via Parro het verzoek 

ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.  

Het is altijd mogelijk om gebruik te maken van een betalingsregeling of via  het meedoen 

arrangement van de gemeente Doetinchem. Informatie hierover is te verkrijgen bij de 

directie van de school.  

 

Rouw en verdriet… 

Afgelopen periode zijn we op school opgeschrikt door het overlijden van ouders van 

leerlingen van Gaanderwijs. Voor de betrokken kinderen, de overige gezinsleden en de 

familie erg verdrietig nieuws.   

De ouders/ verzorgers van de betrokken groepen zijn ingelicht in overleg met de 

betrokken gezinnen. In de groepen besteden we ook aandacht aan het onderwerp op 

een wijze die het best past bij de groep en bij de leeftijd. Het is fijn om te zien dat de 

kinderen in de klassen er allemaal op hun eigen wijze over praten en zo ook steun aan 

elkaar hebben.  

Mocht u merken dat uw kind moeite heeft met het onderwerp verdriet en rouw en kunt u 

er samen niet uitkomen, weet dan dat u altijd bij school terecht kunt. We denken graag 

met u mee.  

 

       

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.   

 
 
 

Lerarentekort 

Net als bij veel andere branches is er ook in het onderwijs een groot personeelstekort. 

We hebben hier al eens vaker een bericht over gedeeld.  

Het afgelopen jaar hebben we al gemerkt dat we vanuit de invalpool geen leerkrachten 

zijn die een (ziekte)vervanging kunnen opvangen. Ook intern een oplossing zoeken lukt 

niet altijd meer. Veel leerkrachten werken al extra.  

Afgelopen week hebben we voor het eerst, vanwege het tekort aan leerkrachten, een 

groep thuis moeten houden. Heel vervelend voor de kinderen en natuurlijk voor de ouders 

en verzorgers. Hierdoor moet er in veel gezinnen geschakeld worden doordat er opvang 

gevonden moet worden. Een deel hiervan proberen we op school te realiseren.  

Wij hopen dat het niet veel vaker voorkomt, maar mocht dit wel zo zijn dan vragen we uw 

begrip voor de situatie.  

 

 

 

 

Niet parkeren voor de huisartsenpraktijk 

We willen alle ouders/verzorgers en andere brengers/halers vragen geen gebruik te 

maken van de parkeerplaatsen direct voor de huisartsenpraktijk. Bezoekers van de 

praktijk of de prikpost in de Pol kunnen hun auto niet kwijt en wanneer ze ook slecht ter 

been zijn is dit vervelend. Alvast dank.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Verjaardagen 

 
 

 

 

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 

 

 

 

Bijlage 

 
- Actie Buganala 

 
 



Tikkie, jij bent ‘m ! 

 
Fatimatoe woont in Ebo Town, Gambia. Daar lopen veel kinderen 

op de vuilnisbelt: veel ouders hebben namelijk weinig of geen 

werk. Uitkeringen bij werkloosheid kent men in Gambia niet.  

 

Fatimatoe gaat gelukkig wel naar school, namelijk naar de Nursery School! 

 

Dit jaar houden we geen grote sponsoracties, maar we willen wel op een andere manier een 

bijdrage leveren aan de scholen in Gambia. Laten we samen Fatimatoe helpen, zodat zij naar 

school kan blijven gaan.  

 

Voor € 1,50 kan Fatimatoe één hele dag naar school.  Wie helpt ons om € 230,00 op te halen 

zodat Fatimatoe een heel jaar naar school kan?  

Via onderstaand tikkie van €1,50 kunt u Fatimatoe één schooldag cadeau doen. Meer mag 

natuurlijk ook, want ook de vriendinnen van Fatimatoe willen graag naar school.  

Link naar tikkie: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQ

MHquhKH7 

 

Alvast heel erg bedankt! 

Doneren kan ook via NL50 INGB 0002 5192 77 t.a.v. Stichting Buganala. 
  
Deze actie vindt plaats op alle scholen van PRO8. Op de website van de 

Stichting Buganala  (www.buganala.nu) kunt u meer lezen over de 

scholen in Gambia. Buganala is een stichting verbonden aan de scholen 

van PRO8 en zet zich in voor het onderwijs van kinderen in Gambia (West-Afrika). 
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