
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 6/7



In groep 6/7…



Werken we samen…

We werken vaak met cooperatieve

werkvormen. Dit doen we omdat we 

van elkaar leren.



Leren we van
én

met elkaar…



Luisteren we 
naar elkaar…



Bewegen we…



Hebben we plezier!!!



Even voorstellen....

Beste ouders,

Wat leuk om u dit jaar weer te ontmoeten en wat ontzettend fijn dat ik nog 

een jaar met deze fantastische kinderen mag werken! Zal me toch nog even 

voorstellen. Ik ben Katja van den Berg en ik woon in het mooie Didam samen 

met mijn man en onze drie kinderen; Tijn, Fleur en Puck. In mijn vrije tijd 

vind ik het heerlijk om samen met mijn gezin op pad te gaan of om heerlijk 

thuis te zijn en te koken en een spannend boek te lezen. Dit jaar sta ik op 

maandag, dinsdag en donderdag voor de groep en op vrijdag ben ik wel op 

school maar houd ik mij bezig met de pijler de Vreedzame School.



Even voorstellen…
Beste ouders,

Ik ben Jordy Bussink, 25 jaar oud. Ik woon    
in Varsselder. Maar ben ook veel te vinden   
in Zelhem, waar mijn vriendin woont. In  
mijn vrije tijd voetbal en tennis ik graag. 
Daarnaast vind ik het leuk om met vrienden 
af te spreken. Ik ben een gezelschapsmens. 

Dit jaar sta ik woensdags en vrijdags voor 
groep 6/7. Op de donderdagen ben ik te 
vinden in groep 8a. Maandags en dinsdags 
ben ik werkzaam op een andere school dat 
aangesloten is bij PRO8, basisschool de Leer 
in Hengelo. 

Mocht u vragen hebben, kunt u mij mailen: 
j.bussink@pro8.nu

Groeten Jordy Bussink

Vertel iets over jouw 
juf of meester?

mailto:j.bussink@pro8.nu


Vervolg midden- Bovenbouw

Groep 6/7 Groep 7 Groep 8a Groep 8b

Katja van den Berg Kris van de 

Westeringh

Suzan Knuvink Hanneke 

Colenbrander

Jordy Bussink Jordy Bussink Angeliene

Vet - Lutgerink



Een dag in groep….

Vertel eens hoe een 
dag er op school uit 

ziet…



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?



Rekenen, taal en (begrijpend) 

lezen….

Hoe ziet bij jou een 
rekenles eruit?

Tijdens deze basisvakken werken we 

met coöperatieve werkvormen zodat 

kinderen afwisselende samenwerkings

vormen hebben en leren van en met 

elkaar.



Zelfstandig werken

Hoe werken de 
blokjes?



Lezen en voorlezen

Lees jij veel 
(strip)boeken?





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
Elke woensdag en vrijdag 

hebben we gym. Op 

vrijdag geeft juf Anne van 

sportservice de gymles. 

We wisselen altijd af, 

toestellen en spel. Vaak 

gymmen we in meerdere 

vakken zodat we allemaal 

in beweging zijn. Douchen 

na de gym is verplicht.

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

 Via mail 

k.vandenberg@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

