
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 5





De juffen in groep 5:

 Juf Chantal werkt op maandag, dinsdag, woensdag (om de 
week) donderdag en vrijdag in groep 5.

 Juf Sabine werkt op woensdag (om de week) in groep 5.

 Juf Sanne is derdejaars Pabo student en werkt op maandag 
en dinsdag in groep 5.

Juf Chantal Juf Sabine Juf Sanne



Even 

voorstellen...

 Ik ben juf Chantal, 42 jaar en 

woon samen met Jeroen en 

zijn kinderen Milan (14) en 

Koen (9) in Groenlo.

 Sportief bezig zijn in de natuur 

vind ik heerlijk.

 Ik ben dol op de energie 

van Ibiza :)

 Behalve lesgeven als juf, coach 

ik ook graag als kindercoach en 

MatriX- professional.

Even 
voorstellen…



Inloop

 Om 8.15 uur gaat de eerste bel (start inloop)

 Kinderen mogen dan naar binnen (niet op het plein)

 Om 8.25 gaat de tweede bel (iedereen naar binnen, 

einde inloop)

 Om 8.30 uur gaat de derde bel en starten de lessen

Wat doe jij tijdens 
de inloop?



Een dag in groep 5:

Vertel eens hoe een 
dag er op school uit 

ziet…

 We starten met de inloop om 8:15 uur;

 We werken dan zelfstandig aan onze weektaak;

 We plannen de dag ervoor zelf waar we mee starten;

 We maken herhalingstaken van taal, rekenen en 

spelling;

 Een dag per week heeft ieder kind 'Terra-dag';

 Op het whiteboard staat hoe onze dag gaat verlopen.



Rekenen, schrijven en 

technisch lezen….

Hoe ziet bij jou een 
rekenles, leesles en 

schrijfles eruit?



Zelfstandig werken

Hoe werken de 
blokjes?



Lezen en voorlezen

Lees jij veel 
(strip)boeken?



De OGO lessen
 Ontwikkelingsgericht onderwijs

Vertel iets over de 
OGO les…



Leerspieren

Wat kan jij goed?



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

https://vimeo.com/382584006


De gym
 De kinderen hebben 

gym op woensdag om 
10:30 uur en op 
vrijdag om 8:30;

 Op vrijdag zijn de 
kinderen om 8:15 
uur welkom in 
kleedkamer in de 
sporthal om zich om te 
kleden.

 Juf Anne van 
Sportservice geeft op 
vrijdag de les.

 We douchen na de 
gym vanaf groep 5.

Welke spellen of 
toestellen vind jij 

leuk?



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

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

mediatoren…



Praktische 

informatie



Contact met de 
juf of meester?

 Bel naar school 0315 325767

 c.boevink@pro8.nu

 Een afspraak gaat in eerste 

instantie via videobellen

 Na schooltijd een afspraak is 

bij uitzondering ook mogelijk

 Alleen als iedereen 

klachtenvrij is



Ziekmelding

 Dit kan vanaf 8 uur via 

-> 0315 325767

 Via mail 

info@gaanderwijs.nl

mailto:info@gaanderwijs.nl

