
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 8A



Wij zijn groep 8B



Even voorstellen....

Vertel iets over jouw 
juf of meester?

Hallo, ik ben Suzan Knuvink. Samen met mijn 

man, twee schatten van kinderen en hond Diesel 

woon ik in Zeddam. Ik werk al heel wat jaren 

met veel plezier in het onderwijs. Ik ben iedere 

dag op school te vinden. Op donderdag werkt 

meester Jordy Bussink in groep 8A, zodat ik 

andere werkzaamheden in school kan doen.

Hallo, ik ben Hanneke Colenbrander. Ik woon 

samen met mijn 3 kinderen van 17,15 en 11 in 

Breedenbroek. Vanaf 1998 werk ik al in 

Gaanderen. Eerst heel wat jaren op de 

Martinus en nu sta ik aan de start van het 4de 

jaar op Gaanderwijs! Op donderdag heb ik een 

vrije dag en dan werkt juf Angeliene Vet in groep 

8B.



Een dag in groep….

 Inloop
Weektaak
Extra instructie

 Rekenen
Groepsdoorbroken

 Spelling
Groepsdoorbroken

 Taal

 Begrijpend lezen

 Onderzoeken

 Gym

En nog veel meer....De Vreedzame school, 
muziek, technisch lezen, schrijven, Engels, 
topografie, techniek

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?



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

 Woensdag en vrijdag

 Denk aan gymkleding, schoenen 

en bij lange haren een elastiek

 Sieraden af!

 Douchen ja, tenzij anders 

afgesproken (door 

ouders/verzorgers) met de 

leerkracht! Is de gymles aan het 

einde van de dag, dan graag thuis 

douchen/opfrissen.

 Juf Anne/ sportservice 

Doetinchem

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

 8A: s.knuvink@pro8.nu

8B: h.colenbrander@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


Huiswerk

 Vanaf vrijdag 18 september krijgen de kinderen uit 

groep 8 huiswerk mee.

 Ze krijgen 2 taken mee, zoveel mogelijk afgestemd op 

hun eigen niveau.

 De kinderen moeten per week 1 rekenblad en 2 

spellingsbladen maken.

 Het huiswerk moet op vrijdag weer ingeleverd worden, 

eerder mag natuurlijk altijd.

 Incidentele huiswerkopdrachten zoals een topotoets of 

een toets Engels zullen we aankondigen in de Parro app.



Technieklessen 

Wesenthorst Ulft

Groep 8A

 5 okt (middag)

 27 nov (ochtend)

 8 febr (middag)

 29 maart (ochtend)

 25 mei (ochtend)

 10 juni (ochtend bij 

Civon DRU)

Groep 8B
 8 okt (middag)

 30 nov (ochtend)

 9 febr (middag)

 30 maart (ochtend)

 26 mei (ochtend)

 17 juni (ochtend bij 

Civon, DRU)

Ochtend: 8.15 uur vertrek op de fiets vanaf 

school, aankomst school 12.15 uur.

Middag: 12.00 uur vertrek op de fiets vanaf 

school, aankomst school 16.00 uur.



De overgang naar het Voortgezet 

Onderwijs 

(globale planning en onder voorbehoud):

 Januari-februari 2021: open dagen Voortgezet Onderwijs 

en ouders controleren het OKR (onderwijskundig rapport, 

gemaakt door de leerkrachten van groep 8)

 Februari 2021: adviesgesprekken met ouders en kinderen

 Maart 2021: ouders ontvangen schriftelijk schooladvies

 April 2021: afname Citotoets

 Mei 2021: aanmelding bij VO door de leerkrachten van 

groep 8

 Juni 2021: kennismakingsmomenten voor de kinderen op 

het VO



Kamp

We hopen dit jaar opnieuw op kamp te kunnen naar 't Lohr

in Voorst (bij Gendringen). We vullen deze 3 dagen met 

allerlei sport- en spelactiviteiten, zullen samen koken 

(indien mogelijk) en maken vooral veel lol.

Het kamp staat gepland op 2-3-4 juni 2021.

Voorafgaand aan het kamp volgt een ouder informatieavond 

en zullen we een beroep doen op uw hulp. Denk hierbij 

aan vervoer van bagage en ondersteuning van activiteiten.



Musical

Groep 8 staat ook in het teken van de 

afsluiting van de basisschool. We zullen 

voor de groepen 8 een passende afsluiting 

bedenken en mogelijk is dat in de vorm 

van een musical. Waar mogelijk worden 

de kinderen hierin meegenomen.



Tot slot...

 We wensen iedereen een fantastisch schooljaar toe!!!


