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GLANERBRUG - Alle vijf de basisscholenscholen en de kin-
deropvang in Glanerbrug zijn begin dit jaar begonnen met 
de Glans-techniek. Deze door Klaver Coaching en Training 
ontwikkelde methode heeft als belangrijkste doel om de 
kwaliteit van de samenwerking tussen school en ouders te 
verbeteren. De Glans-techniek wordt gebruikt door de 
leraar, het team als geheel en de directie. Het project dat vol-
ledig wordt gesteund door de schoolbesturen Consent, VCO, 
KOE en Kinderopvang Humanitas, regio SKE duurt vier jaar 
en gebeurt in samenwerking met de gemeente Enschede die 
dit project ook financieel ondersteunt.  

“De scholen en de kinderop-
vang in Glanerbrug zijn dit 
project begonnen om van 
ouderbetrokkenheid een suc-
ces te maken. Betrokkenheid 
van ouders bij de school en 
kinderopvang van hun kind 
doet ertoe,” zegt woordvoer-
der Rob Veldhuizen, direc-
teur van de St. Gerardus. “Uit 
veelvuldig onderzoek is 
gebleken dat het leidt tot 
betere schoolprestaties en 
sociale ontwikkeling van kin-
deren. Je kunt gerust stellen 
dat de samenwerking tussen 
de scholen en SKE in Glaner-
brug heel bijzonder is te noe-
men.”
Glanerbrug heeft 5 basisscho-

len en kinderopvang (peuter-
speelzalen, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang). 
Samen overleggen zij regel-
matig over de voor hen 
belangrijke zaken, waaronder 
ouderbetrokkenheid. “Iedere 
school heeft inmiddels in 
kaart gebracht waar ze staan,” 
vervolgt Veldhuizen. “De 
scholen hebben zicht op hun 
beginsituatie en op hun 
belangrijkste puzzels en 
parels. De scholen en de kin-
deropvang willen succesvolle 
ouderbetrokkenheid realise-
ren. Zij erkennen het nut om 
leraren en pedagogisch 
medewerkers daarvoor toe te 
rusten. Door van het begin af 

aan te bouwen aan een goede 
samenwerkingsrelatie met 
ouders, geef je kinderen 
maximale ontplooiingsmoge-
lijkheden.”

Lees verder op pagina 4

Glanerbrug gaat glanzen: ’Glanzende’ relaties 
tussen school en ouders doen kinderen goedDorpsraad Glanerbrug 

vergadert openbaar

GLANERBRUG - De 
Dorpsraad Glanerbrug 
vergadert op donderdag 28 
april  openbaar in het 
dorpshuis aan de Kerk-
straat 20 in Glanerbrug. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Op de agenda staat onder 
andere de sluiting van het 
dorpshuis, de drugspro-
blematiek in Glanerbrug, 
jongerenonderkomen de 
Hut, What’s App groepen, 
verkeer en de omwonen-
dencommissie van het azc 
Eschmarkerveld.  

Inwoners en belangstel-
lenden krijgen op deze ver-
gadering de gelegenheid 
vragen te stellen en ideeën 
of voorstellen te doen. 

Glanerbrug herdenkt slacht-
offers Tweede Wereldoorlog 
met rondgang en stille tocht
GLANERBRUG - Het Comité 4 
en 5 mei Glanerbrug organi-
seert op woensdag 4 mei weer 
de jaarlijkse herdenking van 
de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de vredes-
missies daarna. Belangstellen-
den kunnen deelnemen aan 
de rondgang langs de oorlogs-
graven op begraafplaats 
Doodenzorg aan de Veld-
straat. Die mensen worden 
verzocht om 18.30 uur aanwe-
zig te zijn. Wilt u alleen aan de 
stille tocht deelnemen dan 
wordt u verzocht om 19.00 uur 
aan de Veldstraat aanwezig te 
zijn. De stille tocht vertrekt om 
19.15 uur en eindigt omstreeks 

19.40 uur bij het herinnerings-
monument ‘Om niet te verge-
ten’ op het Heldersplein.  Aan-
sluitend volgt de herdenking 
met onder andere verhalen en 
gedichten van leerlingen van 
de Glanerbrugse basisscho-
len, het leggen van de krans en 
bloemen, The Last Post, de 
twee minuten stilte om 20.00 
uur en afsluitend het Wilhel-
mus.

De Glans-techniek is ontwikkeld door Klaver Coaching en Training
Drs. Marja A.L. Klaver heeft ruim 30 jaar ervaring in het begeleiden  
van veranderings- en leerprocessen in het onderwijs. 
Met haar bedrijf Klaver Coaching en Training (KlaverCT) verzorgt zij  
ruim 17 jaar trainingen, coachingstrajecten, organisatieprojecten en  
individuele begeleiding. Dit heeft haar een schat aan kennis en  
ervaring opgeleverd, die de basis vormde voor haar boek ‘School en 
ouder schouder aan schouder’. 

Juf Nienke van groep 4/5B van St. Gerardus (rechts) praat met moeder Miranda Varvik over  
resultaten van zoon Sven  (foto Jenne Smit)

Drie troeven uit Glanerbrug voor Miss Overijssel
GLANERBRUG - Melanie 
Kuiper, Teddy van Dooren en 
Quinty van Dijk hebben de 
finale bereikt van de Miss 
Overijssel verkiezingen die 
op zondag 22 mei in de Waar-
beek in Hengelo wordt 
gehouden. Melanie (25 jaar) 
gaat voor de titel Miss Beauty 
of Overijssel, terwijl Teddy 
en Quinty (beide 17 jaar) 
Miss Teen of Overijssel 
hopen te worden. In de finale 
staan in beide categorieën 16 
‘Beauty’s’ en ‘Teens’ uit heel 
Overijssel. Met drie troeven 
uit Glanerbrug.

Melanie werd voor de verkie-
zing gescout  door Stephanie 
Heijnen. Zij werkt voor de miss 
Beauty of Overijssel verkiezing. 
“Nadat ik mijn gegevens had 

opgestuurd  werd ik uitgeno-
digd voor de casting die begin 
april werd gehouden,” vertelt 
Melanie. “Mijn twijfels waren 
aanvankelijk enorm groot en 
bijna was ik niet gegaan. Toch 
heb ik door alle lieve mensen 
om mij heen de stap gezet om 

wel te gaan. Ik ben hen hier 
allemaal erg dankbaar voor. Ik 
ben namelijk erg onzeker over 
mijn lichaam en hoop dat ik 
door deze verkiezing een ster-
ker persoon word. Op weg naar 
de casting in hotel De Salland-
sche Heuvelrug in Rijssen was 

ik al erg zenuwachtig. Ik stond 
te trillen op mijn benen.  Dit 
werd al snel minder door alle 
meiden waarmee ik die dag in 
contact kwam. Ik ben blij en 
trots dat ik ben gegaan.”  

Lees verder op pagina 5

           Quinty, Melanie
         Kuiper en Teddy
       zijn finalist voor 
    de Miss Beauty 
   of Overijssel  
 verkiezing 2016 

(fotocollage Michel de Groot)
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Wildkamp Enschede Najaarsweg 29 | T 053-4610747

EXTRAKORTING OP TUIN & VIJVERARTIKELEN!

KORTING OP25%
(POP-UP) SPROEIERS

WATERSLANGEN

PVC DAKGOTEN

DOMPELPOMPEN

ALLE VIJVER-

ARTIKELEN

Alle acties zijn incl. BTW en geldig op 6 en 7 mei

per rol

Vanaf

22,50€

per stuk
10,-€

per stuk
39,-€

per stuk
210,-€

per stuk
29,95€

Hozelock® tuinslang
· Lengte: 25 of 50 m

· Diameter inw.: 12,5 mm

Talen Tools® X-bezem
· Incl. steel van 160 cm

BeGreen mini regenton
· Inhoud: 100 liter

· Incl. standaard en kraan

Ebara® hydrofoor
· Capaciteit tot 3,8 m3/u

· Opvoerhoogte tot 50 m

Hozelock® slangwagen
· Incl. 20 m slang, startset

  en tuinspuit

Kijk voor meer acties op wildkamp.nl/actiedagen!
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Bij goede samenwerking gaat het beter met de kinderen
Bij een goede samenwerking 
van school, kinderopvang  en 
ouders gaat het met de kinde-
ren beter:
-   het kind haalt betere resulta-

ten  
-   het gaat met meer plezier 

naar school en kinderop-
vang 

-   het doorzettingsvermogen 
stijgt

-   de omgang met andere kin-
deren en  de volwassenen op 
school en kinderopvang gaat 
beter, meer sociaal gedrag  

-   het kind ziet leren als iets 
positiefs 

-   de woordenschat wordt groter   

-   de talenten van het kind 
komen beter uit de verf. 

In drie stappen naar succes-
volle ouderbetrokkenheid
Ouders ondersteunen hun 
kinderen bij het gaan naar de 
kinderopvang en de school. 
Zij zorgen zowel voor regel-
maat als uitdaging door bij-
voorbeeld samen met hun 
kinderen te lezen of met hen 
naar de bibliotheek te gaan.

Ouders, school en kinderop-
vang wisselen systematisch 
belangrijke informatie uit. 
Over schoolprogramma’s, vor-
deringen van het kind, over 
opvoeding en belangrijke 
zaken thuis. 
Ouders helpen de kinderen 
met schoolwerk. De leerkracht 
en leerling nodigen ouders uit 
om te helpen met huiswerk. 
Ouders krijgen daarvoor con-
crete suggesties en ideeën. 

Lars van groep 4A van St. Gerardus en moeder Miranda luisteren 
naar de positieve beoordeling van juf Ine  (foto Jenne Smit)

Meer info over Glans-techniek:
Hengelosestraat 221, 7521 AC Enschede
Tel: 053-4315954
info@klaver-ct.nl
www.glans-techniek.nl

Celebrate 
the journey.

€ 749
van € 849,-

korting
€ 100,-  

• Lichtgewichte stadsfiets voorzien van alle gemakken!
• Verende voorvork en zadelpen voor extra comfort
• Het damesmodel is leverbaar in verschillende modelkleuren

Ultimo CS 1
Moderne stadsfiets voorzien van 8 versnellingen. 

Vraag naar de voorwaarden

Straat 1 | Plaats
Telefoonnummer
info@giantstore-dealer.nl

NAAM WINKEL

www.naamwinkel.nl

NAAM WINKEL

NU OF NOOIT!


