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Kalender… 

December   Januari 

         22 Kerstviering 
 
     9 Eerste schooldag 2023 

         23 Studiedag – alle groepen vrij       9 Nieuwjaarsinloop voor ouders/ verzorgers – 
De koffie staat klaar om 8:15 uur 

   26 t/m 6 jan 
   

Kerstvakantie – alle groepen vrij        9 Nieuwjaarsuitloop voor ouders/ verzorgers – 
De koffie staat klaar om 14:15 uur 
 

       11 Luizencontrole 

      11 Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige – 
kantoor hoofdingang – 13:30 - 14:30 uur 

      12 Gaanderwijzer 

      16 Klankbordavond – Schoolontwikkeling 19.00-
20.30 uur – zie info in deze Gaanderwijzer 

      26 Gaanderwijzer 

  2
7 
   27 Groepen 1-2 vrij 

 

 

 

Herinnering - 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. 

Op 28 november hebben alle ouders/ verzorgers via de mail en via Parro het verzoek 

ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Veel dank aan ouders/ verzorgers 

die al hebben gereageerd.  

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.  

 

 

       



Bieb op school – Van harte welkom – ook na schooltijd 

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.   

 
 

 

Surveillance hulp 

Tussen 12:00 uur en 13:00 uur gaan onze leerlingen naar buiten om te spelen en te 

relaxen. Om dit te begeleiden zijn leerkrachten op het plein aanwezig. Zij worden 

ondersteund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers begeleiden het spel op het plein, maken 

een praatje met de kinderen en zorgen, samen met ons, dat alle kinderen worden 

gezien en het fijn hebben op ons plein. Onze huidige vrijwilligers bestaan uit oud - 

ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en Gaandernaren. We zijn ze enorm dankbaar! 

We zoeken extra hulp voor deze pauzes (tegen een vergoeding), dat kan op één of 

meerdere vaste dagen.  

Bent of kent u iemand die het leuk vind om met kinderen om te gaan en graag buiten is, 

schroom dan niet en loop bij ons binnen, neem contact op met Ruud via de mail 

info@gaanderwijs.nl  of bel 0315-325767.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@gaanderwijs.nl


Kerst op Gaanderwijs 

Kerstknutsel  

Op dinsdag 20 december is er in de middag een kerst-knutselmiddag in alle groepen 

georganiseerd door onze studenten. 

  

Kerstviering  

Op donderdagochtend 22 december wordt er in alle groepen aandacht besteed aan 

kerst. 

 

Spelletjesmiddag  

Om de kinderen ook nog een leuke en gezellige middag te bezorgen ter afsluiting van 

dit  jaar, organiseren we een spelletjesmiddag. Alle kinderen mogen op donderdag 22 

december een gezelschapsspel mee naar school nemen. De hele middag staat in het 

teken van gezellig samen zijn. De spelletjes worden gespeeld in de eigen groep.  

  

Kerstbuffet   

Op donderdag 22 december van 17:30 tot 18:30 uur hebben de kinderen een gezellig 

samenzijn in de eigen klas en genieten ze van een door hen zelf 

samengesteld kerstbuffet. Alle leerlingen maken thuis ongeveer 10 hapjes en nemen die 

donderdag 22 december mee naar school. Zo ontstaat er een buffet met kleine 

gerechtjes. Het is niet de bedoeling dat de hapjes warm gehouden moeten worden of 

moeten worden opgewarmd.    

Bij de klassen hangt een lijst waar opgeschreven kan worden wat er klaar wordt 

gemaakt. Zo kunnen we samen zorgen voor een gevarieerd buffet voor de kinderen.  

De gerechten kunnen donderdagmiddag na schooltijd worden gebracht. U mag 

uiteraard mee naar binnen lopen in de school om het gerecht op de lijst te schrijven. De 

kinderen in de bovenbouw kunnen dit zelf invullen.   

  

Op woensdag 21 december mogen de kinderen een bord, beker en bestek in een 

plastic tas mee naar school nemen, voorzien van een naam.  

De kinderen van groep 1/2 en 3 mogen na het diner worden opgehaald in de eigen 

groep. Ouders/ verzorgers mogen dan via de reguliere kleuteringang naar binnen en via 

de hoofdingang naar buiten. Daar staat de oudervereniging klaar met wat lekkers voor 

alle ouders/ verzorgers van Gaanderwijs. Komt u ook even langs. Loop dus gerust het 

plein op.  

Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 is het belangrijk om als ouder/ verzorger goede 

afspraken te maken over het naar huis gaan na het diner. Waar staat u klaar? Mogen ze 

zelfstandig naar huis? Indien nodig kunt u dit via Parro doorgeven aan de leerkracht.   

  

We gaan er een gezellig tijd van maken!  

 

  



Klankbordgroep – onderwijsontwikkeling Gaanderwijs – 16 januari 2023 

Een school is altijd in ontwikkeling. De samenleving verandert. Wat betekent dit voor ons 

onderwijs?  Ieder jaar kijken we hier naar en stellen we als team ontwikkelpunten op en 

proberen we zo goed mogelijk ons onderwijs af te stemmen op alle ontwikkelingen.  

Iedere vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld. Dit is de belangrijkste basis voor de 

visie en richting van de school. Hoe kijken wij naar het onderwijs, wat vinden we belangrijk 

voor onze leerlingen en hoe geven we dit dan vorm? We besteden veel aandacht aan de 

ontwikkeling en invulling van dit schoolplan. Het gaat immers om onze kinderen.  

 

We willen u hierbij graag vragen om mee te denken. Uw input is van belang bij de verdere 

ontwikkeling van het schoolplan.  

Wilt u meedenken over het onderwijs op Gaanderwijs? Geef u dan op voor de bijeenkomst 

op 16 januari. We starten om 19 uur en de avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. Middels 

een presentatie nemen we u mee in het proces en kunt u actief meedenken. Uw inbreng 

wordt enorm gewaardeerd. Opgave via info@gaanderwijs.nl  

 
 

Alvast voor in de agenda – Nieuwjaarsinloop! 

Tijdens de eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar organiseren we een 

nieuwjaarsinloop  tussen 8:15 uur – 9:00 uur en 13:30 uur – 14:15 uur. Ouders/ verzorgers 

zijn van harte welkom om binnen te komen. In de hal staat koffie en thee klaar.  

Het is een moment om te ontmoeten en samen te zijn. Daarnaast hangen we enkele 

vragen op waar u op kunt reageren. Deze vragen hebben tevens betrekking op het 

onderwijs en geven ook input voor ons schoolplan.  

 

We ontmoeten u graag! 

 

Open dagen Voortgezet Onderwijs  

Voor kinderen en ouders/verzorgers groep 7 en 8 

Voor meer informatie zie www.whatsnextachterhoek.nl  

 

Datum  School Tijden  Opmerkingen  
11 januari 2023 Metzo college 14.30-17.00 uur Minilessen: opgeven 

via eigen website! 

12, 19 en 24 januari 
2023 

Almende college 14.30-16.30 uur Proeflessen: opgeven 
via eigen website! 

17, 18, 19, 20 januari 
2023 

Panora lyceum 18.00-20.00 uur Aanmelden via eigen 
website! 

18 januari 2023 Zone college   Aanmelden via eigen 
website! 

20 januari 2023 Metzo college 16.30-20.30 uur  

21 januari 2023 Metzo college 10.00-13.00 uur  

21 januari 2023 Panora lyceum 10.00-12.00 uur  

21 januari 2023 Schaersvoorde Aalten   

25, 26, 27 januari 2023  Houtkamp college 14.00-20.00 uur Walk-in en online. 
Aanmelden via eigen 
website! 

28 januari 2023 Houtkamp college  Online  

28 januari 2023 Almende college 10.00-14.00 uur  

1 februari 2023 Prakticon 16.00-20.00 uur  
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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 

- Programmeren in de bibliotheek Doetinchem 
- Viering Martinuskerk 

  



 

Leren programmeren in de kerstvakantie - bibiliotheek van Doetinchem 

Zit jij in groep 5 of 6 en vind je het leuk om te leren programmeren? Kom dan in de kerstvakantie 

naar de Bibliotheek voor een workshop met de Ozobot! Geef je op via onderstaande link: 

 

https://bit.ly/ProgrammerenOzobot 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/ProgrammerenOzobot


Samen Kerstfeest vieren in de St Martinuskerk 

 


