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Oudervertelgesprekken
Op 7,10 en 15 oktober zijn de oudervertelgesprekken.
Donderdag 16 september krijgen alle kinderen een voorbereidingsformulier mee voor
deze gesprekken. Deze kunt u thuis invullen. Graag zien we deze voor maandag 30
september retour, zodat de leerkrachten de ingevulde formulieren kunnen doornemen
ter voorbereiding op de gesprekken.
Via de Parro-app ontvangt u een uitnodiging om u in te schrijven op de beschikbare tijden.
De ouders met meerdere kinderen op school krijgen deze melding op maandagmiddag
23 september. Alle overige ouders kunnen zich een dag later inschrijven. U ontvangt dan
een Push melding op uw telefoon. Mocht u (nog) geen Parro hebben, laat dit dan weten
bij de leerkracht. We zullen dan handmatig een moment plannen. Dit kan dan na dinsdag
24 september. U kunt zich inschrijven tot donderdag 3 oktober.

Veel geluk juf Claudia!
Afgelopen donderdag 19-9-19 is juf Claudia met haar Thijs in het huwelijk getreden. Een
hele bijzondere dag. De kinderen van groep 5/6 hebben haar op deze mooie dag een
verrassingsbezoek gebracht op de trouwlocatie. Met bellen en ballonnen hebben ze hen
toegezongen. Een geweldige ervaring voor de kinderen en natuurlijk voor de juf. De dag
werd afgesloten met een geweldig feest. We wensen juf Claudia en Thijs heel veel geluk
en liefde.

Gruitendag maandag en woensdag
Op maandag en woensdag hebben wij onze gebruikelijke Gruitendag. Dit betekent dat
de kinderen dan voor de kleine en bij de grote pauzehap in plaats van een koek een
stukje fruit en of een stukje groente bij zich hebben. Verder willen wij ook het water
drinken stimuleren en zou het ook een goede gelegenheid zijn om de kinderen juist op
deze dagen alleen water te laten drinken. Heeft u hierover vragen dan horen wij dit
natuurlijk graag.

Jarig zijn op Gaanderwijs
Jarig zijn is vooral voor kinderen altijd een bijzonder feest waar uiteraard veel aandacht
aan geschonken wordt. Je verjaardag wordt aangekondigd op het narrow scherm, in de
groep wordt er voor je gezongen (al dan niet met een verjaardag muts) en de jarige
trakteert. Wij vragen u om de traktatie niet te groot te maken. Gezonde traktaties stellen
we natuurlijk op prijs. Voor tips zie www.gezondtrakteren.nl en www.gezonde-traktatie.nl

Woensdag 30 oktober: ledenvergadering Oudervereniging
Op woensdag 30 oktober vindt om 19:30 uur de ledenvergadering van de
Oudervereniging plaats. Wij blikken terug op waar uw ouderbijdrage vorig jaar aan is
besteed en horen graag van u hoe u en uw kinderen deze activiteiten hebben beleefd.
Ook kijken we vooruit naar wat het komende jaar belangrijk is. Wellicht heeft u nog
leuke en goede suggesties?
U bent van harte welkom om de ledenvergadering bij te wonen.
Tot woensdag 30 oktober
De oudervereniging

Kledingbeurs voor Hongarije
Op 4 en 5 oktober 2019 is er in Gaanderen weer een grote kleding- en speelgoedbeurs .
De organisatie van deze beurs is wederom in handen van de Stichting Dominika. De
Stichting zet zich in voor een kindertehuis en de allerarmsten in Gönc, een dorpje in
Noord- Oost Hongarije. Deze streek is verreweg het armste deel van het land.
Met de opbrengst van de kledingbeurs is de Stichting Dominika in staat om de goederen
en kleding zelf maandelijks naar Hongarije te brengen en zodoende de zekerheid te
hebben dat alles goed terecht komt. De Stichting Dominika heeft ook een shop voor de
verkoop van kleding, speelgoed en andere artikelen bij de Hodge Podge in Silvolde. De
opbrengsten van deze verkoop komen ook geheel ten goede aan het hulpproject in
Hongarije.
De Stichting wordt tijdens de opbouw en de opening van de kledingbeurs geholpen door
een groot aantal vrijwilligers die zich, geheel belangeloos, inzetten om ervoor te zorgen
dat de beurs een succes wordt.
Ook is er de mogelijkheid voor iedereen om kleding in te brengen voor verkoop op de
beurs. Van deze opbrengst gaat 20% naar de stichting Dominika en 80% naar de
inbrenger.
De beurs wordt gehouden op : vrijdag 4 oktober van 13:00 tot 20:00 uur en
zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
De locatie van de beurs is: Schuttersgebouw St. Martinus Pelgrimstraat 59b
( Achter Sporthal de Pol.)
Voor info over de beurs en de Hongarije transporten: Stichting Dominika
Kerkstraat 249
Gaanderen
Tel: 0315 329547
Facebook: stichtingdominika
www.stichtingdominika.nl
info@stichtingdominika.nl

Veel plezier en beweging op het schoolplein

Wij gebruiken hiervoor de methode Beweegwijs. De speelmethode speelt in op
belangrijke vrije speelmomenten van kinderen. Hiervoor is een kleurenconcept
ontwikkeld, die past bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarin kinderen beter leren
samenspelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving.
Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. In elke
kleurenzone worden materialen klaargelegd waardoor kinderen, wanneer ze het plein
opkomen, laagdrempelig kunnen gaan spelen.
De activiteiten worden begeleid door juniorcoaches, kinderen uit groep 7 en 8.
Op deze manier creëren we een gestructureerde, veilige omgeving waarbij het voor
ieder kind duidelijk is hoe het op zijn eigen niveau de spelvorm van zijn/haar keuze kan
spelen. Regelmatig komen er ook geïnteresseerde scholen en nieuwe trainers van
Beweegwijs op bezoek bij ons op school om te kijken hoe het in de praktijk werkt. Hier
zijn we natuurlijk heel trots op. Mede dankzij de inzet en grote betrokkenheid van de
vrijwilligers, de juniorcoaches en de leerkrachten.

Verjaardagen augustus, september en oktober

augustus
3
5
5
6
6
6
7
7
10
10
12
13
14
17
20
22
24
26
26
27
28
28
29
30
30
31
31

Amelie Arendsen (2012)
Levi Takken (2008)
Bram Vromen (2014)
Lisa Bongers (2014)
Roderick-Jan Gerbrands (2009)
Lotte Maas (2009)
Noah Philipsen (2014)
Lotte Swierstra (2012)
Iven Aberson (2011)
Chelsea Reeves (2013)
Imre Overgoor (2013)
Evi Roerdink (2014)
Suze Kroes (2013)
Fleur van Doesburg (2008)
Denzell van Hal (2011)
Vince Löesink (2010)
Isa Schuiling (2014)
Kian Freriks (2009)
Liam Klenner (2010)
Ben Helming (2010)
Gijs Welling (2014)
Teun Wolsink (2008)
Pien van Groningen (2015)
Jaron Daams (2007)
Maud van Leer (2012)
Nout Limbeek (2012)
Myrthe Wentink (2013)

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

september
1
2
2
2
3
5
6
6
7
11
16
16
18
18
20
21
24
24
25
25
26
27
28
29

Wes Daams (2009)
Lotte Bekking (2011)
Jaylana Engelsman (2010)
Jill Rougoor (2015)
Thomas van Balveren (2014)
Azra Tasdelen (2009)
Glenn van Aalst (2010)
Tieme Sinderdinck (2011)
Sem Bruggink (2015)
Sam van Hal (2013)
Stijn Bakker (2015)
Sill Bolder (2009)
Taim Jaber (2011)
Mikai Keizer (2008)
Julan Chevalking (2012)
Noor Lendering (2010)
Jannes Maas (2012)
Sarah Veenink (2008)
Isabel Jansen (2008)
Jet Jansen (2008)
Floor Thiele (2009)
Lucas Wisselink (2014)
Sam Kats (2009)
Aiden Willemsen (2012)

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

oktober
4
4
7
8
12
13
14
16
18
20
22
23
26
27
28
29
30

Lieke Bekking (2009)
Liza ten Holder (2011)
Fenne Jansen (2008)
Brent Seegers (2008)
Minke Brugman (2012)
Vajèn Helming (2014)
Vera Bergervoet (2008)
Sem Jansen (2009)
Serrana Huethorst (2007)
Daan Schuiling (2012)
Justin Polman (2008)
Lorîn Edeman (2011)
Bram Becking (2012)
Jip Koppenol (2014)
Rosa Besselink (2007)
Nova Janssen (2012)
Noa de Groot (2010)

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

