
Welkom op Gaanderwijs



Uw kind 

aan het woord

Deze presentatie is 
speciaal voor 

ouders en 
verzorgers

U krijgt een beeld 
van de school en 

vooral van de groep 
van uw kind





Naar school….

 Kom zoveel mogelijk lopend of met de 

fiets.

 Komt u met de auto? Parkeren kan ook bij 

het schuttersgebouw. Hier is altijd nog 

veel plek.

 Niet parkeren voor het gebouw van 

Humankind! BSO Kinderen steken hier 

over

 Houd rekening met elkaar!

 En voor straks….fietsers..Zet je licht aan!

Doe jij altijd jouw 
licht op de fiets aan?



Wij zijn groep 1-2C



Even voorstellen....

Ties Koenders.

Meester op maandag en donderdag.
Ik ben 19 jaar en ik kom uit Silvolde. Het 
eerste halve schooljaar loop ik stage bij 
groep 1/2c. Ik volg de Pabo in Doetinchem 
en zit nu in het tweede leerjaar. 

Mijn hobby’s zijn: tekenen, schilderen, 
spelletjes spelen en afspreken met vrienden. Vertel iets over jouw 

juf of meester?

Laura Ebing      

Juf op maandag t/m vrijdag.
Ik woon met Alwin samen in Zelhem en 
ben 29 jaar.
Ik tennis en doe graag spelletjes met 
vrienden en familie. Ook zit ik graag op 
een terrasje in de zon. 

Dani Franken

Meester op donderdag en vrijdag.

Ik ben 21 jaar en kom uit Ulft. Ik volg de opleiding: 

Pedagogisch Educatief Professional. Deze studie volg ik op 

Iselinge Hogeschool.

Ik haal energie uit het werken met kinderen en ben ook 

werkzaam op de Buitenschoolse opvang. 



Afspraken 

en regels 

in de klas.

Afspraken maken we 
samen, zodat we samen 
fijn kunnen werken.

Om goed te kunnen eten 
gebruiken we stille tijd.

We laten zien dat we 
naar de wc zijn door het 
eendje op onze tafel te 
zetten. 



Beredeneerd aanbod.

 Ontwikkelingsgericht 
onderwijs

 Taal, rekenen en 
motorische 
vaardigheden binnen 
het thema.

 Thema’s sluiten aan bij 
de wereld van het kind.

Vertel iets over het 
thema…

Bijvoorbeeld

Thema tuincentrum

Rekenen: 

Hoeveel bloemen zitten er in 
een boeket?

Hoe groot moet het inpakpapier
zijn?

Taal: 

Kaartjes schrijven voor aan de 
boeketten

Namen van bloemen
stempelen/schrijven.

Je boeket bestellen
(omschrijven wat je wilt)



Een dag in groep….

Vertel eens hoe een 
dag er op school uit 

ziet…

 Inloop

 Kleine kring

 Kring

 Fruit eten

 Brood eten

 Buitenspelen

 Spelen/Werken

------------------------

 Muziek

 Bibliotheek

 Gym

 Beweegwijs

 Vreedzame School les



Inloop

 Om 8.15 uur gaat de eerste bel (start inloop) 

De kinderen wassen binnen hun handen en gaan kiezen van 

het kiesbord.

 Om 8.25 gaat de tweede bel (iedereen naar binnen).

 Om 8.30 uur gaat de derde bel en starten de lessen.

Wat doe jij tijdens 
de inloop?





Kiezen, wat ga ik doen….

Wanneer de kinderen tijdens 

de inloop fijn aan het spelen en/of 

aan het werken zijn met een door 

hen gekozen activiteit, is er voor 

mij gelegenheid om in een kleine 

kring een activiteit aan te bieden of 

extra te oefenen.

➢ taakwerkje (moet werkje)

➢ spelen in de hoeken

➢ spel aan tafel

➢ (ontwikkelingsmateriaal)





Gaanderwijs = 

Een Vreedzame

School

 We horen bij elkaar

 We lossen conflicten zelf

op

 We hebben oor voor elkaar

 We hebben hart voor

elkaar

 We dragen allemaal een

steentje bij

 We zijn allemaal anders



De vreedzame school

Ieder week een 
les

De hele dag door 
oefenen we de 

aangeboden 
vaardigheden.

We geven elkaar veel opstekers 

(complimentjes). De kinderen mogen 

elkaar een opstekerketting geven naast de 

mondelinge opsteker. Na 1 nachtje 

moet de ketting weer mee naar school.



Vragen stellen

Je leert vragen 
stellen en deze 

vragen te 
onderzoeken.

Verbinden

Je leert hoe dingen 
met elkaar verbonden 

zijn en dit helpt je 
om dingen beter te 

snappen

Reflecteren

Je leert kijken naar je 
eigen rol en je eigen 
manier van leren en 

reageren.

Leerspieren, wij denken als 

een..

Wat kan jij goed?

poes spin uil



Buiten spelen = Beweeg Wijs

Je kan iets vertellen 
over een Vreedzame 
school les of over de 

mediatoren…

Welke spellen doe jij 
graag op het plein?

Klik voor een filmpje

1x in de maand leren we de kinderen 

nieuwe spellen van Beweegwijs aan. 

De spelletjes kunnen iedere dag 

gespeeld worden. 1x In de week bieden 

we ook bewegend leren in 

spelvorm aan.

https://vimeo.com/382584006


De gymles

 Iedere vrijdag

 Tas met gymschoenen blijven 

aan de kapstok

 Schoenen en tas voorzien van 

naam

 Wij gymmen in ondergoed of 

met meegebrachte gymkleding 

die ik zelf kan aantrekken

Welke spellen of 
toestellen vind jij 

leuk?



Praktische 

informatie



Gruitendagen
maandag en woensdag eten we 

om 10.00 uur alleen fruit 
en/of groente!



Verjaardag 

vieren

• Met de juf overleggen 
wanneer we de 
verjaardag vieren.

• Verpakte traktaties

• Juf Laura maakt een 
aantal foto’s en mailt 
deze later of stuurt ze 
in de Parro app.

• Papa/mama/broer/zus 
jarig, de kinderen 
mogen op school een 
tekening maken!
Moeten ze wel zelf 
aangeven.



Contact met de 

juf of meester?

 Bel naar school 0315 325767

 Via mail l.ebing@pro8.nu of 

stuur een bericht in de Parro 

app

 Een afspraak gaat in eerste 

instantie via videobellen

 Na schooltijd een afspraak is 

bij uitzondering ook mogelijk

 Alleen als iedereen 

klachtenvrij is

mailto:l.ebing@pro8.nu


Ziekmelding

 Dit kan vanaf 8 uur via 

-> 0315 325767

 Via mail 

info@gaanderwijs.nl

mailto:info@gaanderwijs.nl

