
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouders, verzorgers en andere belangstellenden: 

Voor u ligt weer een nieuwe schoolkrant. Ieder jaar overvalt het tijdstip me weer. De tijd vliegt voorbij en 

voor je het weet staat de vakantie en dus de schoolkrant weer voor de deur. Er is weer veel gebeurd 

deze periode. Op de website kunt u aan de hand van de foto’s zien wat we allemaal hebben beleefd. 

Ook in de “Terugblik en de Vooruitblik “ kunt u lezen waar we ons als school mee hebben bezig 

gehouden. Het lijkt wel of het elk jaar meer wordt. Dat vinden wij niet alleen, maar meer mensen in het 

ouderwijs. De stakingsactie van 27 juni jl. gaf een landelijk signaal. De werkdruk is tweeledig. Er wordt 

steeds meer van een school verwacht. De school is een professionele organisatie. Net als in andere 

sectoren moet er veel werk worden verzet. Door de digitalisering kunnen we ook meer. Dat verleidt ook 

tot meer werk en tot meer verslaglegging. Aan de andere kant hebben mensen in het onderwijs vaak 

heel bewust gekozen voor het werk met de kinderen en de zorg die kinderen nodig hebben. Juist voor de 

kinderen doe je het werk en vaak is je dan niets te veel. Deze twee factoren samen kunnen bijdragen aan 

een giga werkdruk.  Als het werk met plezier en met waardering van betrokkenen gaat, is dit vol te 

houden. Eens kritisch kijken naar waar je mee bezig bent en of dat gene dan ook leidt tot (leer) resultaat 

is hierbij noodzakelijk. Elke activiteit nemen we onder de loep. Leidt dit tot resultaat en staat deze in 

verhouding tot de arbeid die er voor verricht moet worden? De activiteitenlijst voor het komende jaar is 

weer klaar. Het is fijn om te zien dat veel ouders en betrokkenen rond de school hun bijdrage leveren. 

We zijn daar erg blij mee, want zonder uw hulp kunnen we niet. We hopen dat u ook het komende jaar 

de Talentenlijst weer ruimhartig invult. En u niet alleen. Samen met vrijwilligers die zich bezighouden 

met Aangenaam Leven in Vierakker/ Wichmond en  Kinderopvang Avonturijn gaan we kijken of we, naast 

ouders en verzorgers, andere dorpsbewoners kunnen betrekken rond het IKC, zodat we samen voor de 

jongste bewoners van Vierakker en Wichmond een rijke leer- en leefomgeving kunnen creëren .  

Afgezien van de plannen voor de toekomst is er ook het hier en nu. We nemen afscheid van groep 8. 

Ieder jaar bereiden we ons als team daarop voor en ieder jaar overvalt het ons ook weer een beetje… Is 

het echt al weer acht jaar geleden dat deze kinderen als vierjarigen de school binnenstapten? Wat een 

voorrecht dat wij als juffen en meesters deze kinderen acht jaar lang hebben mogen begeleiden. We 

hebben hun ontwikkeling mogen volgen en als school hebben we ons steentje kunnen bijdragen. Daar 

hebben we ons best voor gedaan. De ene keer lukte dat misschien wat beter dan de andere keer, maar 

door de bank genomen zijn we eigenlijk best tevreden. We vinden het natuurlijk heel fijn wanneer de 

kinderen dat ook zijn. Het doet ons goed wanneer we merken dat kinderen met plezier aan hun 

basisschooltijd terugdenken. En we vinden het ook heel belangrijk dat de kinderen hier geleerd hebben 

wat binnen hun mogelijkheden ligt. En dan hebben we het niet alleen over kennis, maar ook over hoe je 

in de wereld staat. We hopen dat de schoolverlaters hier ook geleerd hebben hoe je met elkaar omgaat 

en wat mensen voor elkaar kunnen betekenen! Met de schoolverlaters nemen we ook afscheid van een 

groep ouders. Voor sommige gezinnen betekent dit afscheid het laatste kind uit het gezin dat de 

basisschool verlaat. Dat maakt het altijd een beetje extra weemoedig…… Maar waar de ene deur zich 

sluit opent zich een andere! En dat is in dit geval de deur van het voortgezet onderwijs! En reken maar 

dat de schoolverlaters staan te popelen om door die deur te gaan en een brugpieper te worden! Wij 

wensen alle kinderen uit groep 8 een geweldige tijd op het voortgezet onderwijs! Jullie kunnen het! En 

wij zullen jullie missen. Laat nog eens wat van je horen! 

 

 



 

 

 

 

 

 

De volgende kinderen gaan dit jaar van de Garve af: 

Rens Avink, Evaly den Bakker, Frederique van Basten 

Batenburg, Carlot Bremer, Noor Dijkman, Stefan Hissink, 

Nout Hoogeveen, Koert Klein Lebbink, Chiem ter Linden, 

Elsa Rietman, Marije Rietman, Maurick Wester en Yrsa van 

Zuilekom 

  

 

'Een kleurrijk leven'  

 

Laat mijn leven vol met kleuren zijn, 

Wit in mijn leven,  

het wit van het nieuwe en onverwachte  

Rood in mijn leven,  

van liefde om te geven en te ontvangen  

Oranje in mijn leven,  

van warmte als ik me koud voel van binnen  

Geel in mijn leven,  

als het licht voor als het donker in me is  

Groen in mijn leven,  

van hoop als ik geen uitweg meer zie  

Blauw in mijn leven, van de hemel die mij richting geeft  

Paars in mijn leven, van sorry zeggen en een nieuwe kans krijgen.  

laat me af en toe even de regenboog zien, 

het teken van de Hoop  

Laat me af en toe de regenboog zien,  

als teken dat je niet wordt vergeten!  

 

Het team van De Garve in Wichmond 

 

 

  



 

 

 

Terugblik op het schooljaar 2016-2017   

 

Een schoolorganisatie is verplicht om jaarlijks aan betrokkenen verslag te doen van de gang van zaken. 
De onderstaande punten vormen de werkagenda voor de schoolplanperiode 2015-2019: 
* professionele cultuur 
* opbrengst verbetering van het onderwijs 
* ontwikkeling naar Onderwijs van de toekomst 
* professionelere bedrijfsvoering 

Identiteit  
De Garve is een interconfessionele school waar iedereen welkom is. Ons uitgangspunt is om de kinderen 
in aanraking te brengen met christelijke normen en waarden en religieus besef. We gaven hier op diverse 
manieren uiting aan, zoals het gebruik van de methode Trefwoord, het vieren van de christelijke feesten 
en de vrijwillige wekelijkse bijdrage voor onze adoptie kinderen. 
De kerst hebben we gevierd in de kerk tegenover de school. Na afloop was er weer het traditionele feest 
op het schoolplein. Dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie. 
De paasviering vond dit jaar plaats in de kerk: een mooi moment samen. Kinderen van de bovenbouw 
hadden een grote rol in de organisatie. Na afloop was er een paaslunch in de klassen, waarvoor kinderen 
allemaal iets hadden meegebracht. 
Ook is er twee keer een viering in de kerk geweest. Eén keer in de PKN kerk en één in de katholieke kerk 
te Vierakker. De diensten worden voorbereid door de diaken, de dominee en de identiteitscommissie, 
waar ook een ouder lid van is. 
De identiteitscommissie is dit jaar 4 keer bij elkaar geweest.  
 
Kwaliteit  
De Kwaliteit van de school wordt op verschillende manieren in kaart gebracht. Door de Citotoetsen, 
vragenlijst ouders en kinderen en de Kwaliteitskaarten van C. Bos (zelfevaluatie systeem). 
 
De Citotoetsen: 
Alle af te nemen toetsen zijn opgenomen in de toetskalender.  De toetsresultaten van CITO in de 
groepen zijn tweemaal geanalyseerd en geëvalueerd. We hebben daarbij ook gekeken naar de 
trendanalyse en hebben waar nodig interventies gepleegd op kind, groeps- en schoolniveau.  
Met alle teamleden zijn vier keer groepsbesprekingen gehouden. Van alle groepen is een 
groepsoverzicht en is een schooloverzicht gemaakt.  De analyses gaven aan dat onze tussenresultaten 
over het grote geheel stabiel zijn.  
 

Opbrengst eindtoets  2017  

De eindtoets Cito was in 2016 helaas voor de derde keer onder de maat. Dit schooljaar hebben wij de 
IEP-toets afgenomen. omdat wij vonden dat deze toets meer aansloot bij de behoeften van onze 
leerlingen De IEPtoets is ontwikkeld door Bureau ICE. Deze toets is zo samengesteld dat iedere leerling 
wordt uitgedaagd om te laten zien wat hij/zij kan. De toets werkt niet met aparte invulformulieren en is 
daardoor erg overzichtelijk. Daarnaast is de vraagstelling helder en duidelijk. In principe doen alle 
kinderen van groep mee aan de eindtoets. 

De inspanning van de school, met name op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat voor de 
hele school en nog extra voor groep 7 en 8, heeft geleid tot een hogere opbrengst.  De schoolscore is nu 
weer boven het landelijk gemiddelde.  

De komende jaren verwachten we op basis van de individuele scores van de kinderen dat de 
opbrengsten goed zullen zijn. Dit laat niet onverlet dat de school het in gang gezette beleid, om het 
onderwijs op het gebied van begrijpend lezen en rekenen te verbeteren, moet continueren.   

 

 



 

 

 

Opbrengsten Eindopbrengsten Iep 

Jaar  Landelijk gemiddelde op 
vergelijkbare scholen 

Kinderen groep 8 op 
basisschool De Garve 
 

2017  80 81 

 

Adviezen versus de eindscore 

 ver onder het 
niveau 

onder niveau op niveau boven niveau 

2016 18% 36% 36% 9% 

2017   76 % 24 % 

  

Eindtoets Cito 

jaar landelijk gemiddelde op vergelijkbare 
scholen 

kinderen groep 8  op De Garve 

2012 535.1 536.2 

2013 534.8 535.2 

2014 537.2 532.4 

2015 537.2 534.9 

2016 534,9 532,2 

      

Onderwijs: 
Thema’s: die dit jaar op de agenda stonden: 
* borgen van de gemaakte afspraken en leerervaringen op het gebied van rekenen, taal en (begrijpend) 
lezen, 
* oriëntatie voor een betere werkwijze spelling 
* de leerlijnen taal waar dat kan koppelen aan andere vakken zoals: IPC, Trefwoord, Kanjertraining 
* woordenschat koppelen aan het thema van IPC 
* IPC onderwijs verder ontwikkelen 
* onderzoeken hoe we de autonomie van kinderen kunnen vergroten (kinderen meer verantwoordelijk 
laten zijn voor hun leerproces) door bv de invoering van een portfolio. Aan de eerste punten is gewerkt. 
Het laatste punt is nog niet gelukt, maar gaan we gewoon meer verder. 

Personeelsbeleid en scholing 

De gesprekscyclus is  gevolgd. Het personeelsbeleid en scholingsbeleid zijn opnieuw geformuleerd en 
vastgesteld. De leerkrachten hebben zich ingeschreven in het Lerarenregister. Dit is een soort BIG 
registratie voor leerkrachten. We hoeven geen haast te maken, want het ministerie heeft de invoering 
weer jaar opgeschoven. 

De leerkrachten moeten zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun primaire taak: het lesgeven in de 
groep. De teamvergaderingen waren daarom voornamelijk inhoudelijk. We werkten verder aan een 
professionele en lerende organisatie.  
Tijdens de gezamenlijke studie(mid)dagen als team richtten we ons op: 
*Professionele cultuur 
*Versterking van didactische vaardigheden 
*Teamontwikkeling 

 

 



 

 

 

Ouders 
Dit schooljaar is het digitale ouderportaal ingevoerd. Dit loopt nog niet helemaal soepel, maar het begin 
is er. 

Gebouw  
Het nieuwe gebouw van De Garve maakt het werken en leren voor alle betrokkenen erg prettig. Het 
onderhoud van het gebouw waar dagelijks veel meer dan 100 kinderen huizen, vraagt telkens weer de 
aandacht van allen. Dank aan de ouders die er steeds weer voor klaar staan om het nodige onderhoud te 
verrichten.  We zijn druk bezig met de plannen voor het verder inrichten van  plein en het verbeteren 
van plaza indeling. Bij de plannen zijn meerdere partijen betrokken. Dit vraagt veel overleg en tijd. 

Populatie en groei  
Bij de teldatum op 1 oktober  van schooljaar 2016 hadden we 107 leerlingen. Bij de volgende teldatum 
op 1 oktober 2017 zitten we op 108 leerlingen. Dat komt met name ook door instroom van buiten (+4) in 
de hogere groepen. Gezien de krimp doet de school het goed. De prognose voor de komende 4 jaar is, 
dat we terug gaan naar 90 kinderen. Tot nu toe bleef De Garve meer dan ruimschoots boven de 
prognoses.  Maar ook hier geldt: ervaringen uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft  1 x per 6 weken vergaderd. De Raad van toezicht vergaderde 3 x per jaar.  
 
MR  
De MR is vijf keer bij elkaar geweest. De directeur samen met MR leden zorgden voor de agendapunten. 
De MR heeft zich onder andere bezig gehouden met de schoolgids, vakantieregeling, scholingsplan, 
voedingsbeleid en taakbeleid. De heer Andre Hissink heeft afscheid genomen en de heer Rik Vaartjes is 
hem opgevolgd. 
 
De activiteitencommissie.  
De volledige samenstelling van de activiteitencommissie is te vinden in de schoolgids. Namens het team 
is Dianne Wiersma lid. 
Dankzij de AC was er onder andere:  de slotdag, de sinterklaasviering, kerstafsluiting op het plein, de 
eieractie, de avondvierdaagse en de schoolreisjes.  

  



 

 

 

Vooruitblik op het schooljaar 2017-2018 

 
In het schoolplan 2015-2019 staat beschreven wat de plannen zijn voor de toekomst van de school. Deze 
zijn verdeeld in de volgende 4 onderdelen: 

1. Professionele cultuur 
2. Opbrengsten verhogen  
3. Onderwijs van de toekomst 
4. Professionele organisatie 

Aan deze onderdelen wordt planmatig en stap voor stap gewerkt. Concreet betekent dat voor het 
komende jaar de volgende activiteiten op de agenda staan: 
 
Identiteit 
Onze inspiratiebron is de Bijbel. Iedere dag gebruiken we de methode Trefwoord. Dit leidt meestal tot 
een gesprek over waarden en normen. Hoe kun je het verhaal vertalen naar jouw leven? De dagelijkse 
wetenswaardigheden en het nieuws komen daarbij aan bod. Kerst vieren we samen met de kinderen, 
familie en vrienden in de kerk. Pasen vieren we met de kinderen in de kerk met het programma van de 
methode Trefwoord. 
 
Kwaliteit 
In het schooljaar 2017-2018  houden we op elk terrein de kwaliteit goed in de gaten. De toetsgegevens 
van de groepen 3 tot en met 8 en de eind- CITO houden we tegen het licht op individueel- en 
groepsniveau. Om de kwaliteit door de jaren heen te bewaken maken we gebruik van schoolbrede 
trendanalyses. Waar nodig passen we ons onderwijs aan. 
Hetzelfde geldt voor de toets voorbereidend taal en rekenen, die we in groep 2 afnemen. Ook deze 
resultaten bespreken we in het team en met de ouders. 
 
Onderwijs 
Leren gaat het best als je het nut ervan inziet en er plezier aan beleeft. Dat is dan ook ons uitgangspunt 
naar de kinderen toe. In de groepen kennen we drie niveaus.  Alle kinderen nemen deel aan de basisstof. 
Zorgleerlingen ontvangen extra instructie en kinderen die meer aan kunnen mogen sneller beginnen aan 
hun werk en werken aan een speciaal programma met meer uitdaging. 
We blijven vasthouden aan ons uitgangspunt dat taal en rekenen de essentiële basis is. Dit mag nooit 
uitvallen. Ook stillezen bij de start van de dag moet altijd doorgaan. Rond februari en juni evalueren we 
schoolbreed onze inspanningen en de bereikte resultaten naar aanleiding van de citotoetsen. Waar 
nodig passen we tussentijds onze aanpak aan. Daarnaast houden we continu de individuele prestaties in 
de gaten. In de kleutergroepen wordt dagelijks interactief voorgelezen. 
 
Kleuterbouw: 
In de kleuterbouw komt de scheiding tussen 1/2/3 langzamerhand wat te vervallen. We kijken naar de 
ontwikkeling van kinderen en deze is leidend voor de aanpak. Ook dit jaar zal er in januari gekeken 
worden welke kinderen de stap naar het formele leesproces in de kleutergroepen kunnen maken. 
De aandacht voor spel is het uitgangspunt voor deze groep. “Mijn spelen is mijn leren”. Juf Dianne heeft 
het afgelopen jaar hier een specialisatie voor gevolgd. 
 
Taal: 
Dit schooljaar zijn we begonnen taal meer te koppelen aan IPC. Dit zal volgend jaar nog verder worden 
uitgebreid. 
 
Spelling: 
Voor het versterken van de spellingresultaten is er gekozen voor een speciale methodiek: “Zo leer je 
kinderen lezen en spellen”. Juf Beate is hiervan de coördinator. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ICT-vaardigheden: 
De kinderen vanaf groep 5 krijgen structureel les in ICT-vaardigheden. Deze lessen worden gegeven door 
De Typejuf. Daarnaast kunnen de kinderen van groep 7 kiezen of ze typelessen willen volgen. Deze 
worden half voor schooltijd en half onder schooltijd gegeven. De school heeft een eigen “SharePoint-
omgeving” voor teamleden en kinderen. Dit heet MOO. Kinderen kunnen dan thuis via internet aan hun 
schooltaken werken. Juf Beatrice is de coördinator hiervan. Naast de tablets zullen nog 15 
chromebooks(laptops) worden aangeschaft, zodat per 2 kinderen een chromebook ter beschikking is. 
 
ICT-ontwikkelingen: 
Snappet (tablets) worden ingevoerd.  
Er komt een eigen SharePoint-omgeving voor de kinderen. 
De kleuters gaan werken met IPad’s. Daarnaast leren de kinderen programmeren met de Bee-bot. 
Structureel wordt er gewerkt aan ICT-vaardigheden door kinderen en leerkrachten. 
De leerlingadministratie is ingebracht in een nieuw systeem. 
Het gebruik van het ouderportaal gaan we verder uitbreiden. 
 
Snappet: 
Voor de groepen 4 t/m 8 gaan we Snappet verder invoeren. Dat wil zeggen dat we langzamerhand met 
de vakgebieden taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen de verwerking aanbieden op een tablet. Dat 
betekent dat we precies op het niveau van het kind de leerstof aan kunnen bieden. De leerkracht ziet 
gelijk wat de resultaten zijn en kan op kindniveau hulp bieden. 
 
IPC-onderwijs: 
Dit wordt nog verder ingevoerd. Aan IPC-onderwijs ligt een aantal vaardigheden ten grondslag. Dit 
schooljaar is leren leren behandeld, zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen. Het komende jaar staan 
samenwerken en onderzoeken op de agenda. Daarnaast werken de kinderen aan thema’s. 
Juf Cindy wordt hiervan de coördinator. 
 
Muziekonderwijs: 
Vanuit de overheid is er voor de komende schooljaren een subsidie toegekend om het muziekonderwijs 
nieuw impuls te geven. Volgend schooljaar zullen we starten met een nieuwe muziekmethode: 123Zing. 
Daarnaast zullen de groepen 3 en 4 AMV volgen en groep 5 en 6 met instrumenten gaan 
experimenteren. Juf Ruth is hiervan de coördinator. 
 
Gezonde leefstijl/Bewegingsonderwijs:  
De school heeft als taak om kinderen te onderwijzen in gezonde leefstijl, daaronder valt: voeding, 
verzorging, gedrag, beweging en sociale media. We willen hier het komende schooljaar op de volgende 
manier aandacht aan besteden: 
*De gymlessen van groep 3 t/m 8 zullen op de vrijdagmorgen gegeven worden door onze vakleerkracht 
Joyce Lieverdink. Dit betekent dat we kiezen voor één lange gymles in de week door een vakleerkracht. 
*De tijd die we besparen op fietsen en omkleden zetten we in voor 5 minuten langer pauze dagelijks en 
1 à 2 extra bewegingsmomenten/ lesmomenten in de week op het plein.  
*Alle Vordense scholen werken samen aan het project: Gezonde Leefstijl. Dit betekent dat het, op alle 
scholen en bij de kinderopvang in Vorden, op Woensdag Waterdag is. Kinderen krijgen een bidon en op 
woensdag wordt er dan alleen water gedronken op school.  
* N.a.v. de ouderavond in maart komen we tot het volgende  afspraken: 
De eerste pauzetijd halen we naar voren om de tijd tussen de eerste en de tweede pauze te vergroten. 
Dit betekent dat de pauzes volgend schooljaar van 10.15-10.30 uur en 12.15-12.35 uur gehouden 
worden. 
Om 10.15 uur tijdens de eerste pauze eten we bij voorkeur fruit/groenten. Om 12.00 uur eten de 
leerlingen hun meegebrachte boterham/cracker.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Techniek: 
De kinderen van groep 6 en 7 zullen volgend jaar 4 keer een ochtend techniekles volgen in het 
technieklokaal in Doetinchem. 
 
Cultuuronderwijs: 
Om de veelzijdigheid van cultuur zoveel mogelijk recht te doen en om de kinderen hiermee in aanraking 
te brengen, is er een cultuurrooster gemaakt waarin alle verschillende disciplines in de groepen 1 tot en 
met 8 aan bod komen. We zullen 1 keer per 2 jaar gebruikmaken van het aanbod van Bureau Cultuur & 
School. Het andere jaar wordt de keus gekoppeld aan het thema van IPC. Juf Ruth is de 
cultuurcoördinator van school. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: 
Het team wordt nu al 2 jaar begeleid door de heer Velderman. We maken stappen als het gaat om 
(werk)gedrag. We zijn er nog niet en we leren graag verder. Dus continueren we dit proces. 
Juf Ruth is hiervan de kartrekker. 
 
Teamscholing:  
Het team zal op verschillende terreinen weer scholing volgen om bovenstaande stappen goed te kunnen 
uitvoeren. Naast scholing zullen collega’s regelmatig bij elkaar kijken en de lessen samen bespreken. Juf 
Ruth en juf Frida gaan 2 keer per jaar op klassenbezoek. Ook worden er structureel mensen van buiten 
gevraagd om met ons mee te kijken. Het gaat dan om het gebied van zorg, gedrag, IPC, muziek en 
spelling.  
 
IKC-ontwikkeling: 
Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een project Rijke Leefomgeving voor kinderen. Als IKC De 
Garve zullen we een pilot gaan draaien om de samenwerking tussen kinderopvang, school en dorp, te 
versterken. We zullen daar waar het kan aansluiten bij het project Aangenaam Leven in Vierakker/ 
Wichmond. 
 
Ouders 
Ouders zijn een belangrijke ‘partij’ voor de school. Zij hebben immers hun  ‘fingerspitzengefühl’ over hun 
kind. We zullen ons dit jaar met name focussen op een goede terugkoppeling van alle afspraken. De 
volgende communicatiemiddelen zetten we weer in: jaarkalender, weekinfo, website, ouderportaal, 
schoolkrant, twee keer tienminutengesprekken (eind oktober/ november en maart/april) en twee 
rapporten (februari en eind juni). 
 
Gebouw en buitenruimte 
Voor zowel het plein als de plaza/binnenruimte van de school,  is het nodig dat we nadenken over hoe 
we deze ruimten nog beter kunnen gaan benutten. Er ligt inmiddels een plan voor het plein. We zijn 
bezig met het zoeken van subsidieverstrekkers. De tekening van de plaza is bijna klaar en wordt ook 
vervolgd. 
 
Met vriendelijke groet. Mede namens het team, Frida Meints 
  



zier 
elke dag 

een stukje 

wijzer! 

Van de bestuurstafel  

Het schooljaar is weer voorbij. Momenteel voelt het alsof de zomer ook alweer voorbij is. Het is 

voor nu even gedaan met de hittegolf en de droogteperiode. Ik hoop dat de natuur haar veerkracht 

laat zien en de groenigheid wat meer terugkeert en het ook een mooie zomer wordt. Net als de 

veerkracht die de school heeft laten zien. Na een aantal jaren op rij een Cito-score die onder het 

landelijk gemiddelde lag, nu een score die hoger is dan het gemiddelde. Natuurlijk moeten we 

niet te vroeg juichen en ook komende jaren weer een goede score laten zien, maar dit voelt wel 

als en beloning voor een stevige investering in de kwaliteit van het onderwijs.  

De kwaliteitsslag die we twee jaar geleden hebben ingezet, is nog niet ten einde. En het is de 

vraag of die ooit ten einde komt. Ontwikkelingen op velerlei terrein blijven doorgaan. Het is de 

kunst om er de lol van in te zien om dit op te pakken. En de kinderen er ook de lol van in te laten 

zien. Want dat gun ik onze kinderen ten zeerste. Als je bedenkt dat van iedere 100 kinderen die 

nu op school beginnen er 65 kinderen een beroep gaan doen dat nu nog niet bestaat, dan moeten 

die 65 kinderen dat nog ergens gaan leren. Voor een groot deel nadat ze van De Garve zijn 

gekomen en ook nadat ze van het voortgezet onderwijs zijn gekomen. Het leren blijft maar 

doorgaan. En als je het leuk vindt om  telkens weer nieuwe dingen te ontdekken en uit te 

proberen, dan komen er gouden tijden.  

Wat wij mee kunnen geven is de kinderen in ieder geval te leren om tegenslagen in het leren te 

overwinnen. Er de uitdaging van in te zien. Het in ieder geval niet als een ontmoediging zien als 

er iets fout gaat. En daar wordt keihard aan gewerkt, zowel door de kinderen als door de 

leerkrachten. Dat hebben we het afgelopen jaar kunnen zien als bestuur.  

Na deze beslommeringen nog enkele bestuurlijke zaken.  

Het bestuur heeft een wijziging ondergaan. Na een periode van bijna 10 jaar heeft Mandy 

Karssing het bestuur verlaten, omdat haar jongste zoon naar het voorgezet onderwijs gaat. Mandy 

heeft als secretaris met groot enthousiasme alle vergaderingen genotuleerd en het schoolarchief 

bijgehouden. Ook vanaf deze plek hartstikke bedankt voor je inzet. Het stokje is overgenomen 

door Geralde Tiessink.  

Na enkele keren aangegeven te hebben als zelfstandige school de aansluiting te zoeken bij een 

samenwerkingsverband van andere éénpitters, kan nu gemeld worden dat er een coöperatie is 

opgericht waar we ons bij gaan aansluiten. In dit verband kunnen we een aantal zaken 

gezamenlijk oppakken, die alleen niet mogelijk zijn. Dit begint met een gezamenlijke verzekering 

voor ziektekosten. Verder is er een groeimodel waarin de samenwerking op inhoudelijke 

onderwerpen en bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop verder uitgebreid kan worden.  

Verder mogen we blij zijn met de leerkrachten die we hebben. Na jaren van krimp van leerlingen 

in de Achterhoek en een noodgedwongen krimp van het aantal leerkrachten, is er nu inmiddels 

een tekort aan leerkrachten. Het landelijke initiatief om het beroep van leerkracht aantrekkelijker 

te maken, ondersteunen we als bestuur daarom ook van harte.  

Tot slot wens ik iedereen een goede zomervakantie, de schoolverlaters een leuke tijd na De Garve 

en verder iedereen weer een fris opgeladen batterij voor weer een mooi leerjaar.  

Namens het bestuur, Herbert Keppels  

 

 

 

 

  



 

 

 

Interconfessionele  

Basisschool De Garve  

Dorpsstraat 19 

7234 SM Wichmond 

0575 - 441473 

basisschooldegarve @hotmail.nl 

www.bsdegarve.nl 

 

Geachte heer, mevrouw,  

Als donateur kunt u iets extra’s doen voor de leerlingen van basisschool de Garve te 

Wichmond.   

Van uw donatie kan bijvoorbeeld een extra uitje met de klas worden georganiseerd of het 

schoolplein worden aangepakt om de kinderen nog meer speelplezier te bieden.  

Bent u donateur van basisschool de Garve dan gaat er iets veranderen. Het kan zijn dat u 

donateur was van basisschool de Garve. Uw donatie werd 1 x per jaar opgehaald door een 

vrijwilliger van de school. Door te weinig vrijwilligers kunnen wij dit helaas niet meer 

realiseren. Als u de basisschool nog steeds een warm hart wilt toedragen, verzoeken wij u om 

bijgevoegde machtiging in te vullen.  

Wilt u donateur worden van basisschool de Garve? Bent u nog geen donateur van 

basisschool de Garve en wilt u wel graag een donatie doen dan kunt u gebruik maken van de 

bijgevoegde machtiging.  

De machtiging kunt u afgeven of verzenden per mail of post naar: Dorpsstraat 19 7234 SM 

Wichmond of per mail naar: basisschooldegarve@hotmail.com.  

De schoolkrant ontvangen als donateur. In het verleden kon u kiezen of u de schoolkrant 

wilde ontvangen op papier. Hiervoor betaalde u een extra donatie voor de onkosten. Dit kan 

per dit schooljaar niet meer. De schoolkrant die u nu ontvangt zal de laatste zijn op papier. 

Alle donateurs waarvan wij een e-mailadres ontvangen krijgen de schoolkrant 2 x per jaar per 

mail toegezonden.  

Namens de leerlingen van basisschool de Garve alvast bedankt voor uw donatie!  

 

Met vriendelijk groet, 
 

Annemarie Wolbrink 

Penningmeester schoolbestuur.  
 

mailto:info@basisschooldegarve.nl
http://www.bsdegarve.nl/
mailto:basisschooldegarve@hotmail.com


 
 

 
 
 



 
Naast het feit dat u donateur kunt worden van de school is er ook een mogelijkheid om boodschappen 

te doen en op deze manier uzelf, maar ook te school te sponseren door middel van de sponsorkoning.  

De lucht is blauw, de temperatuur weer aangenaam en het zonnetje komt regelmatig om de 

hoek kijken. Om de kinderen een aangenamere temperatuur te laten ervaren op het 

schoolplein sparen wij bij de AH te Hengelo voor lei-lindes. Zodat de kinderen ook lekker in 

de schaduw kunnen spelen. 

Spaart u ook mee? Door boodschappen te doen bij de AH Wansink te Hengelo GLD, 

ontvangt u voor iedere 20 euro een stempel! Bij een volle spaarkaart (5 stempels) krijgt u een 

product gratis en krijgt de school een financiële bijdrage om de lei-lindes te realiseren. Zo 

sparen we samen voor een vrolijk en schaduwrijk schoolplein.   

Hoe werkt het? Er zit een envelop toegevoegd bij de papieren versie van de schoolkrant, 

daarnaast kunt u ook een envelop verkrijgen op school. Deze envelop bevat een tegoedbon 

voor een appeltaartje met een inschrijfformulier. Met dit formulier, de appeltaart en uw bon 

kunt u bij de informatiebalie van de AH te Hengelo een stempelkaart verkrijgen. Bij iedere 20 

euro verkrijgt u een stempel, u moet er omvragen. Bij 5 stempels kunt u uw gegevens 

invullen en het doel (in dit geval tbv basisschool de Garve). De kaart kunt u inleveren bij de 

informatiebalie. Hier kunt u weer een nieuwe kaart verkrijgen en krijgt u voor uzelf een 

attentie van de AH. Daarnaast gaat er 1 euro per volle spaarkaart naar de school tbv op dit 

moment de lei-lindes voor het schoolplein. De actie loopt oneindig door.  

Wij willen u tot niets verplichten, maar doet u al boodschappen bij de AH in Hengelo, dan is 

het een kleine moeite om ook mee te doen.

 

Bedankt sponsoren die al meedoen. We zijn op 1/3 van ons huidige doel! 



 

Adoptiekinderen 

 

Hallo allemaal, wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe en 

we hopen dat er volgend jaar een nieuwe adoptiecommissie 

komt. Wij zouden graag willen dat de mensen er nog aan 

denken dat er ook nog een “potje” is. Nu zit er €46,55 in het 

potje. Wij wensen de nieuwe commissie veel succes! 

 

Groetjes, Noor en Marije !! 

 

  



 



  







De onwerkelijke, gevaarlijke, voor veel mensen niet haalbare tocht naar het kamp…. 

Het begon allemaal op een normale schooldag, we wisten dat we vandaag op kamp gingen. 

Iedereen had zijn koffers en tassen al gepakt en iedereen had er zin in. Maar wat er tijdens 

die rit zou gebeuren had NIEMAND, maar dan ook NIEMAND verwacht. 

Alle ouders stonden op het plein en zwaaiden ons uit. We waren er klaar voor. Eindelijk, daar 

gingen we dan.  

Toen we zo ongeveer een half uurtje aan het fietsten waren stopten we even om wat te 

drinken, maar toen ging het al mis. We dachten dat we water kregen maar… we kregen (als je 

niet tegen hele erge dingen kunt lees dit dan niet) we kregen ranja met VEEL TE VEEL 

WATER!!! Hoe erg.  Nou ja, twee kinderen waren vergiftigd en bleven half verlamd achter. 

Maar goed, wij gingen verder. 

Het fietsen was zwaar, we waren ondertussen alweer 2 uur aan het fietsen en toen was er 

een klein parkje met een laagje water van ongeveer 20 cm diep. Niet gevaarlijk zou je denken, 

maar dat heb je het mis. We waren lekker aan het spelen maar toen ging het WEER mis. 

Iemand uit de groep gleed uit, viel keihard achterover en had zijn voet gebroken. Helaas, we 

moesten hem ook achterlaten. 

Dichtbij het pleintje was een bos, met een klein open veldje. Van de juf en meester mochten 

we daar even voetballen. Maar ja, je raadt het vast. Het ging ALWEER mis. We waren al even 

aan het voetballen, maar toen schoot Stefan de bal te hard en lag hij in het bos. Chiem is hem 

toen gaan halen, maar kwam niet meer terug. Na even wachten werden we ongerust en 

gingen we hem zoeken. Na een uur zoeken vonden we hem, zonder benen en onder het 

bloed lag hij daar. Waarschijnlijk verslonden door een beer. (Of gestruikeld over een 

uitstekende boomwortel.) Conclusie: daar hadden we niet meer zoveel aan. 

Maar wij moesten verder, anders zouden we het nooit halen voor het eind van de dag. En ‘s 

nachts zou het ook geen pretje worden. Maar goed, we gingen verder. 

Toen we alweer even aan het fietsen waren, kwamen we bij een brug. Daar stond een eng 

klein mannetje. Hij zei: ‘Als jullie de opdrachten die ik jullie zo geef niet opvolgen, dan zullen 

jullie het niet halen.’ Nou, daar hadden wij als gewone schoolklas niet heel veel op te zeggen, 

dus accepteerden wij het om de opdrachten te doen.  

‘De eerste opdracht,’ begon het kleine mannetje. ‘Jullie moeten van al deze gebouwen een 

foto maken en aan mij geven. Lukt dat jullie niet in 1 uur? Dan heb je een probleem.’ Daar 

gingen we dan, heel ijverig waren we bezig. Uiteindelijk gingen er van de 8 groepjes maar 4 

door. Veel kinderen bleven daarom ook achter. Maar het goede nieuws was: De overgebleven 

kinderen mochten wel over de brug. Eindelijk, na al die pijnlijke dingen hadden we het toch 

gehaald, we waren er. Alleen heb ik nu goed nieuws en slecht nieuws: 

Het goede nieuws: we waren op het kamp en we gingen eindelijk leuke dingen doen. En het 

slechte nieuws: we moesten ook nog terug…  

Philip 



 

 

 

  



Kamp 7/8, het begin…  

 We gingen in de klas nog dingen bespreken voordat we weggingen. 

Toen we weggingen, zwaaiden groep 5/6, groep 3/4, groep 1/2 en de ouders ons uit. 

Onderweg deden we een fotospeurtocht in Doetinchem. Toen iedereen daarmee klaar was, fietsten 

we weer verder. Toen we er bijna waren, gingen we naar Markant om vlotten te bouwen en boog te 

schieten. Dat was leuk, want na het vlotten bouwen mochten we in het water zwemmen en wij 

waren met boogschieten laatste. 

                          

Toen we klaar waren fietsten we weer verder, het was niet ver meer! Toen we er waren wilde  

 

iedereen naar binnen, maar dat mocht nog niet. Na even mochten we naar binnen en op dat 

moment stormde iedereen naar binnen en pakte de tas en iedereen ging kijken waar hij/zij wilde 

slapen. Toen zeiden de jongens dat de meisjes maar boven moesten slapen. Dat vonden we eerst een 

beetje eng, want er stond een best wel enge draak, maar toen we de bedden klaar hadden vonden 

we het wel oké. Toen we daarmee klaar waren gingen we eten, dat was macaroni mmm. 

 

Na het kampvuur wilden sommigen slapen, maar degenen die niet wilden slapen maakten te veel 

lawaai, zodat iedereen pas echt sliep om 2:00 uur. 

 

Kaja en Yvette 

 



 

 
 

 

 

 

  



Wij nemen afscheid van groep 8! 

De middelbare school 

Ik ga naar het Isendoorn College in Warnsveld, daar ga ik Mavo-Havo tto doen. Ik heb 

heel zin om naar de middelbare te gaan. Ik ben wel een klein beetje bang dat ik aan 

het begin de lokalen kwijt ga raken. Ook in het huiswerk heb ik niet heel veel zin 

maar dat komt wel weer goed. Ik hoop maar dat ik het Engels snel onder de knie kan 

krijgen. Ik heb wel heel veel zin om in het Engels te gaan leren, dit is heel erg handig 

voor later. Het is natuurlijk wel een hele grote verandering maar ik heb er erg veel zin 

in. Ik hoop dat ik bij leuke kinderen in de klas kom en dat ik aardige docenten krijg. Ik 

hoop dat ik na 2 jaar Havo tto kan gaan doen. 

 

Yrsa van Zuilekom 

 

 

Ik ben Nout Hoogeveen 

Ik ga naar de Vrijeschool in Zutphen, daar ga ik Havo/VWO doen. 

Ik heb er wel zin in, alleen ik vind het ook wel spannend omdat ik er bijna niemand ken. 

Koert gaat ook naar de Vrijeschool en we kunnen dan samen fietsen. 

Ik heb voor de Vrijeschool gekozen omdat ik het een leuke school vind en je er leuke vakken 

krijgt. 

 

De middelbare school 

Door: Noor Dijkman 

Ik ga naar het Isendoorn College in Warnsveld. Daar ga ik 

mavo/havo tto (tweetalig onderwijs) doen. Ik heb er heel veel zin in. 

Ik hoop dat ik in een leuke klas kom en dat ik beter Engels ga leren 

en dat ik natuurlijk na 2 jaar Havo kan gaan doen, maar ik zou 

het niet erg vinden als het Mavo wordt. Ook heb ik er veel zin in om 

in het 2de naar Londen te gaan. Ik hoop dat ik een leuke tijd krijg 

op het Isendoorn en dat ik een goede opleiding krijg. 



Ik ben Rens Avink 

Ik ga naar het Isendoorn College in Warnsveld. Ik ga daar Mavo/Havo doen. Dat ga ik 2 jaar 

doen en dan moet ik kiezen voor Mavo of Havo. Ik heb heel veel zin in de middelbare school, 

want je leert heel veel nieuwe mensen kennen. Ik kom alleen in een klas, want alle anderen 

doen een ander niveau of gaan naar een andere school. Ik denk dat de grootste verandering 

is dat er meer oudere kinderen zijn en je mag ook geen juf/meester zeggen, je moet docent 

zeggen. We fietsen met een hele grote groep. 

 

Het voortgezet onderwijs 

 

Hallo, ik ben Marije Rietman. Ik ga naar het Isendoorn College in 

Warnsveld. Ik ga Mavo/Havo tto doen of ook wel tweetalig 

onderwijs. Ik heb er super veel zin in om naar het middelbare te 

gaan, maar het is wel een verandering zoals: groot gebouw, 

meerdere leerkrachten en ook veel meer lokalen. 

Het komt vast allemaal wel weer goed! Dat was mijn verhaal. 

 

Op weg naar de middelbare school 

Ik ben Evaly en ik zit in groep 8, ik ga bijna naar de middelbare school. Ik heb er echt 

super veel zin in! 

Ik heb op 21 juni de kenningsmakingsdag gehad, dan maak je kennis met je nieuwe 

klas en je docenten. Ik ben niet zenuwachtig voor de nieuwe school. Ik ga naar ’t 

Beeckland in Vorden en daar ga ik BBL* doen. 

(*=Basis Beroeps met Leertuin) Er zijn natuurlijk verschillen tussen de middelbare 

school en de basisschool: 

 De grootte van de school 

 Het aantal leerlingen 

 Zelf voor spullen zorgen 

 Met “meneer / mevrouw” spreken 

 Klassen, geen groepen 

Ik heb in ieder geval heel veel zin in de middelbare school op ‘t Beeckland!! 

                            Groetjes Evaly  

 

 



Ik ben Maurick Wester 

Ik ga naar het Isendoorn College. Op het Isendoorn ga ik Havo/VWO doen. 

Ik heb heel veel zin in de middelbare school, want dan begin je weer opnieuw met nieuwe 

mensen. Het is ook fijn dat we soms met een grote groep fietsen. Ik ben zelf een beetje bang 

dat ik op het Isendoorn in een verkeerd lokaal kom ofzo, maar ik kan me er wel op 

verheugen. 

 

De middelbare school 
Door: Frederique van Basten Batenburg 

Ik ga na de zomervakantie naar het Isendoorn College in 
Warnsveld. Daar ga ik VWO tto (tweetalig onderwijs) doen. Ik heb 
er zin in. Ik hoop dat ik in een leuke klas kom en dat het me goed 
bevalt. Ik hoop ook dat ik door tto beter Engels ga leren.  

 

Ik ben Koert Klein Lebbink  

Ik ga naar de Vrijeschool in Zutphen, ik ga Mavo/Havo doen. 

Ik heb gekozen voor de Vrijeschool omdat je nieuwe en creatieve vakken krijgt. 

Ik ben best wel zenuwachtig want het is een nieuwe school, nieuwe kinderen en iedereen 

gedraagt zich anders. 

Het is voor mij een hele nieuwe stap want je leert daar dingen die je op de bassischool niet 

leert, je krijgt meer huiswerk, andere tijden school, uitval, een rooster en nog veel meer 

andere dingen. 

Ik verheug me het meest op de creatieve vakken zoals houtbewerking, kleien, smeden en 

tuinbouw. 

Mijn twee broers zitten ook op de Vrijeschool, daardoor was het makkelijker voor mij om er 

ook op te komen en ook veel leuker omdat zij nog iets meer weten over de Vrijeschool. 

Nout gaat er ook heen en dat is wel leuk, want dan kunnen we samen fietsen. 

 



De middelbare school 
door: Elsa Rietman 

 

Na de zomervakantie ga ik naar het Isendoorn College in Warnsveld. Daar ga ik havo/vwo tto 

doen. (tto staat voor tweetalig onderwijs.) Ik hoop dat ik na 2 jaar brugklas vwo kan doen. Ik 

heb veel zin om naar het Isendoorn te gaan, maar niet zo veel in al het huiswerk.   

Ook heb ik veel zin om in het 2e  jaar naar Londen te gaan. Dat doen alle tto-klassen. Ik hoop 

dat ik een leuke klas en mentor krijg.  

 

De Middelbare School 

 

Ik ben Chiem ter Linden. Ik ga naar het Isendoorn College in Warnsveld. 

Daar ga ik VWO tweetalig doen. Ik heb heel veel zin in de middelbare school, want het is leuk 

om nieuwe kinderen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken. Heel graag hoop ik een 

leuke tijd daar te krijgen. Het fietsen is best wel ver maar we fietsen met heel veel kinderen 

en dat is heel gezellig. Het enige waar ik geen zin in heb is werken, huiswerk maken en leren. 

  

Er zijn veel verschillen zoals: 

 Je zit steeds in verschillende lokalen 

 Je hebt docenten en geen leraren 

 Veel meer huiswerk 

 Er zijn meer kinderen op school  

 Je hebt veel meer toetsen 

 

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!!!  

Ik ben Stefan Hissink 

Ik ga naar het AOC Doetinchem, ik ga het niveau basis beroeps doen. Ik heb er nu al zin in 

om naar het AOC te gaan. Ik vind het wel heel jammer dat ik in mijn eentje moet gaan, want 

niemand uit de klas gaat naar het AOC. Er gaan er heel veel naar het Isendoorn. Het 

Isendoorn vind ik geen leuke school en andere scholen ook niet, want ik ben een kind dat 

graag buiten is en niet in de boeken werkt. Maar iedereen heeft een mening over elke 

school. Ik moet ook 18 km fietsen maar dat maakt mij niet uit, want ik doe het voor de 

school. Ik ben wel heel gespannen, bijv. dat ik in het verkeerde lokaal ga ofzo en ik hoop wel 

dat ik in een leuke klas kom. Ik heb er wel heel veel zin in. 

 



De middelbare school 
 

Ik ga naar het Isendoorn College in Warnsveld en daar ga ik 

VWO tto (tweetalig onderwijs) doen. Ik heb er super veel zin 

in. Ik vind het leuk om de lessen in het Engels te krijgen, 

dat wordt eerst moeilijk, maar dat komt wel weer goed. De 

dagen zijn langer en je hebt meer toetsen. Er veranderen dus 

heel veel dingen. Ik hoop dat ik een leuke klas krijg met 

aardige docenten. Ik hoop dat ik het heel erg naar m’n zin ga 

hebben en dat ik veel leuke dingen 

ga doen.  

 

Carlot Bremer 

 

 

 

 

 

 

  



 


