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Wensen- en verwachtingsavond
Op 7 november jl. heeft de ‘wensen- en verwachtingenavond’ in Gaanderen plaats gevonden. Deze
avond werd geleid door stichting Actief Ouderschap. Er is een verslag van deze avond gemaakt. Er

23 november 2016 staat in een korte samenvatting beschreven hoe ouders en professionals denken over bepaalde
I n h o u d:

onderwerpen. Daarnaast is per onderwerp een opsomming gegeven van alles dat gezegd en
benoemd is. Hieronder ziet u enkele onderwerpen waarover is gesproken. Er is een partnerschapsteam gevormd van een paar professionals en een aantal ouders die samen een en ander uit gaan

Blz. 1:


werken.

Wensen- en

Van Wis en Wierig was een ouder aanwezig op deze avond. Er zal een teamlid deelnemen aan de
verwachtingsavond werkgroep. Als u als ouder belangstelling hebt, geef dat dan door aan Adrie Pontfoort.

Blz. 2:



Gezonde afspraken, de regels tussen ouders en professionals (Formeel partnerschap):

Vervolg wensen- en

Ouders en professionals in Gaanderen gaan op een prettige manier met elkaar om. Het is

verwachtingsavond

allemaal niet zo formeel. De kinderen gaan met plezier naar school en de sportclubs. Het



Even voorstellen

nieuwe gebouw lijkt veel voordelen te hebben. Alle faciliteiten zijn straks binnen



Sinterklaas en Kerst

handbereik. Toch zijn er zorgen over de grootschaligheid. Er zijn straks ook veel partijen



waarmee afgestemd moet worden. Kunnen de sportclubs aansluiten op de schooltijden?
Blz. 3:


De aanwezigen denken dat het best nog wat tijd gaat kosten voordat alles optimaal op

Brandbrief

elkaar is afgestemd.

koningsspelen


Welkom op school



Gezond met elkaar omgaan (Informeel partnerschap):
In Gaanderen groeten en ontmoeten we elkaar. De sociale controle is prettig. We weten

Blz. 4:


elkaar te vinden en spreken elkaar aan als er iets is. We willen graag dat iedereen

Agenda november/

meegenomen wordt in het proces van de nieuwe ontwikkelingen, met speciale aandacht

december

voor jongeren, Anneriet en St. Jozef.


Gezond opvoeden (Pedagogisch partnerschap):
In Gaanderen is veel aandacht voor gezond opvoeden. Zeker de laatste twee jaar is een
veranderende houding m.b.t. gezond eten en bewegen merkbaar. Het is een onderwerp
waarover makkelijker het gesprek wordt gevoerd, maar er zijn ook nog vele hobbels te
nemen. Uitdaging is hoe dat kan worden gedaan zonder betutteld te worden.



Gezond leren, leren over gezondheid (didactisch partnerschap):
In Gaanderen willen we samen leren over gezondheid. We willen niet alleen zien wat
ongezond is, maar vooral alternatieven bieden. Leren is niet alleen wijzen met de vinger.
We vinden het belangrijk dat leren in de cultuur zit, dat we het als voorbeeldgedrag laten
zien aan elkaar. Het kind staat centraal in een positieve sfeer.
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Gezonde omgeving (Maatschappelijk partnerschap):
Er zijn veel wensen uitgesproken over de nieuwe situatie in Gaanderen. Belangrijke
onderdelen zijn de inrichting van het schoolplein, waarbij rekening wordt gehouden met
voldoende speelruimte, maar ook plekjes om terug te kunnen trekken. Daarnaast is het
belangrijk om de veiligheid rondom scholen en sporthal te waarborgen. Het terrein moet in
ieder geval sfeer, veiligheid en rust uitstralen.

Even voorstellen (studenten van het Graafschap College)
Hallo allemaal,
Ik ben Niek Berkelder. Mijn leeftijd is 16 jaar en ik volg de opleiding onderwijsassistent op het
Graafschap College in Doetinchem en loop stage in groep 3/4 bij juf Berieke. Tot het eind van het
schooljaar ben ik op school op dinsdag en woensdag.
Groet, Niek.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Maud Dee. Ik ben 16 jaar en woon in Terborg.
Ik zit in leerjaar 1 van de opleiding Onderwijsassistent op het Graafschap
College in Doetinchem. Elke dinsdag en woensdag kom ik in groep 4/5 stage
lopen bij juf Marga en juf Thea. Ik kijk uit naar mijn eerste stage!
Tot snel, Maud.
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Marion Seesink. Ik ben 16 jaar en kom
uit Varsseveld. Ik zit in het eerste jaar van het Graafschap College Onderwijsassistent. Ik zal vanaf
november tot aan het einde van het schooljaar stage lopen in groep 7/8 op de dinsdag en
woensdag. Ik heb er heel veel zin in en hoop veel te gaan leren.
Wie weet, tot ziens, Marion
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linde Rusink, ik ben 16 jaar oud en kom uit Varsseveld. Mijn
grootste hobby is volleybal en daarnaast natuurlijk ook leuke dingen doen met
mijn vrienden/vriendinnen. Als eerstejaars student van de opleiding
onderwijsassistent zal ik vanaf 8 november 2016 stage komen lopen in groep
1/2. De opleiding volg ik op het Graafschap college in Doetinchem.
Het komende half jaar zal ik op de dinsdag en woensdag de gehele dag stage
komen lopen in groep 1/2.
Na een half jaar zal ik in groep 3/4 te zien zijn om ook hier stage te lopen.
Groetjes, Linde Rusink

Sinterklaas en Kerst
Maandag 5 december zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.
Op vrijdag 23 december start de kerstvakantie voor alle leerlingen om 12.00 uur.
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Brandbrief koningsspelen
Beste ouders van de drie basisscholen in Gaanderen,
De werkgroep kinderspelen zet zich al meer dan 50 jaar in om op
Koningsdag (Koninginnedag) voor de kinderen uit Gaanderen een
leuke dag te organiseren.
Jarenlang is er ondersteuning geweest van ouders van de 3
basisscholen om deze dag tot een succes te maken. Op dit moment
zit er slechts 1 ouder van de 3 basisscholen in de werkgroep. We hebben nu te weinig mensen om
door te kunnen gaan.
De werkgroep kinderspelen stuurt daarom deze brandbrief. Vindt u het belangrijk dat de traditie
van Koningsdag in Gaanderen door moet gaan meldt u zich dan alstublieft aan!
Wij vragen van de drie basisscholen minimaal 1 vertegenwoordiger van elke school die zitting wil
nemen in de werkgroep. De werkgroep heeft 5 vergadermomenten per jaar (van januari tot april) en
biedt ondersteuning op de ochtend van koningsdag.
Indien zal blijken dat te weinig ouders zich beschikbaar kunnen/willen stellen voor deze activiteit,
dan zijn wij als werkgroep helaas genoodzaakt om na deze 50 jaar te stoppen met het organiseren
van Koningsdag.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Bennie Ernst
e-mail: BennieErnst@concepts.nl

Werkgroep kinderspelen:
Arnold Bӧhmer/Ina Kempers/Jeannette Reumer/Bennie Ernst

Welkom op school

Denis Engelberg
en
Femke Dijt
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Agenda november/december
Dinsdag

29-11

GGD wegen en meten gr. 6
Tijdens gymles

Maandag

05-12

Sinterklaasfeest,
leerlingen groep 1 t/m 4 om
12.00 uur vrij vrij

Donderdag

22-12

Kerstfeest

Vrijdag

23-12

Start kerstvakantie
om 12.00 uur

Vrijdag

06-01

Einde kerstvakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 7 december a.s.
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