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OUD PAPIER 

We verwachten de ouders van groep 4 op zaterdag 1 februari om 9.00 uur 
op school om te helpen met de inzameling van het oud papier.  

Mocht u niet kunnen wilt u dan a.u.b. ruilen met iemand anders of iemand 
anders in uw plaats vragen. Dan helpt u er aan mee dat iedereen op tijd klaar 
kan zijn.  

De opbrengst van het oudpapier gaat natuurlijk niet alleen naar de bijdrage 
voor de schoolreizen, dus mensen die ons komen helpen zorgen er samen 
voor dat we veel leuke, anders onbetaalbare, dingen voor uw kind kunnen 
doen. 

SLOFFEN 

Groep 3/4 is er mee begonnen, maar daarna 
is dit goede idee overgenomen door bijna 
alle groepen. 

De kinderen hebben sloffen of pantoffels bij 
zich en als ze na de pauze(s) weer naar bin-
nen gaan trekken ze die aan. 

U heeft vast wel eens gezien hoeveel zand er 
op een (vochtige) dag mee naar binnen komt 
in het profiel van de schoenen. 

Het verschil is zo groot, de vloeren in de groepen blijven veel schoner. Kin-
deren kunnen nu ook een keer lekker op de grond zitten met een spel bij-
voorbeeld.  

In de kleutergroep zoeken we nog naar een oplossing, omdat daar het aan 
en uittrekken van schoenen wel heel veel tijd kost. 

WELKOM 

We heten Sumeyya, Luna en Lina van harte welkom en wensen hen een fijne 
Gijminktijd! 

Julliette wensen we een hele fijne tijd op haar nieuwe school. 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Donderdag 5 februari zal Lieke onze school vertegenwoordigen 
tijdens de voorleeswedstrijd van de Hof van Twente. We wensen 
haar veel succes!!  

 

 

 

 

Agenda 

februari 
 

1 februari 

Oudpapier 

Ouders groep 4 

 

5 februari 

Voorleeswedstrijd 

 

7 februari 

Schaatsen groep 5 

t/m 8 

 

11 februari 

Juffendag 

 

14 februari 

t/m 

23 februari 

Vrij en vakantie 

 

25 februari s 

Schoolfotograaf 
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SCHAATSEN 

7 februari gaan groep 5 t/m 8 naar de ijsbaan in Enschede. 

Groep 7 en 8 vertrekken om 8.20 uur vanaf school en zijn om 11.00 uur weer 
terug. Groep 5 en 6 vertrekken om 11.25 uur vanaf school en zijn om 14.00 
uur weer terug. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk eigen schaatsen mee-
nemen. 

Tijdens de schaatsles zijn een muts en handschoenen verplicht in verband 
met veiligheid. 

JUFFENDAG 

Ook dit schooljaar vieren we de verjaardagen van alle juffen samen op het 
Grote Gijmink-Verjaardagsfeest. We maken er samen één groot feest van op 
dinsdag 11 februari  a.s. 

’s Middags mogen kinderen hun 
talenten laten zien in Gijmink got 
talent. 

Alle kinderen mogen deze dag 
verkleed op school komen.  

Ze hoeven alleen eten en drinken voor de lunch mee te nemen. 

VOORJAARSVAKANTIE  

De voorjaarsvakantie is van 14 februari t/m 23 februari 

VISITATIE BASISONDERSTEUNING 

Maandag 24 februari komt er een visitatiecommissie om te kijken naar  onze 
leerlingenzorg. Zij gaan meerdere lessen bekijken en we hopen dat ook zij 
vinden dat we goed bezig zijn. 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Dinsdag 25 februari komt de schoolfotograaf. Er zullen portretfoto’s, klas-
senfoto’s en foto’s met (niet-schoolgaande) broertjes en zusjes worden ge-
maakt. Ouders met niet-schoolgaande kinderen kunnen met hun kinderen 
om 8.30 uur in de hal wachten tot de foto gemaakt wordt. Tip van Foto Koch: 
als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Ver-
mijd daarbij fluorescerende kleding. 

 

Wij 

feliciteren! 

 

4 februari 

Fien 
 

8 februari 

Sumeyya 

 

9 februari 

Juf Henriëtte 
 

11 februari 

Sayèn 
 

12 februari 

Juf Mieke 
 

15 februari 

Sümeyye 

 

18 februari 

Lina 
 

18 februari 

Logan 
 

18 februari 

Lynn 
 

21 februari 

Morris 
 

23 februari 

Jane 
 

24 februari 

Aras 
 

25 februari 

Evy 
 

26 februari 

Viktor 
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DALTON 

Deze maand is er al een pre-visitatie geweest, waarbij er goed gekeken is naar ons daltononderwijs. We hebben 
nog een paar tips gekregen, maar we zien vol vertrouwen de visitatie op 10 maart tegemoet. 

We willen u ook op de hoogte houden van onze vernieuwingen op daltongebied en zullen elke Info een onder-
deel bespreken. 

Afgelopen schooljaar zijn er weer enkele vernieuwingen geweest. 
Reflectie is een van de daltonkernwaarden. In alle klassen staat 3x per week reflectie op het rooster. In de och-
tend wordt een vraag gekozen en deze wordt (afhankelijk van de vraag) later op de dag beantwoord. Vragen als 
waar kijk je naar uit of wat weet ik nu wat ik gisteren niet wist . Dit levert steeds hele mooie inzichten op, ook al 
in groep 1/2. 

INSPECTIEBEZOEK 

Deze week kregen we bericht dat we 13 maart a.s. bezoek krijgen van de inspectie. We weten dus binnenkort 
precies wat we goed doen en waar we misschien nog aan moeten werken. 

KINDEROPVANG EN SAMENWERKING 

Samen met het team hebben we 15 januari genoten van een High-tea. Een mooie manier 
om elkaar nog beter te leren kennen. Aan de hand van een babbelbox met gerichte vragen 
hebben we gesprekken gevoerd over onze samenwerking. We gaan samen een plan op-
stellen om te proberen een (dalton)IKC te kunnen worden. 

OUDERRAAD 

De ouderraad is nog op zoek naar een nieuw lid. Sander Fonville is gestopt i.v.m. zijn verhuizing en aan het eind 
van het schooljaar zullen Bianca Zweers, Yolanda Vehof en Cindy  Zendman ook stoppen na ons jaren geweldig 

geholpen te hebben. 

Twee nieuwe leden zijn er gelukkig al, Dominic Dupont en Thijs Oltwater, 
welkom in onze ouderraad! 

Wilt u weten wat u kunt betekenen voor onze ouderraad, kunt u dit per 
mail doorgeven aan or.odsgijmink@opohvt.nl of vragen aan iemand van de 
or of  de leerkrachten. 

OPVOLGING IRENE GRUPPEN 

De sollicitatiecommissie voor de opvolger van Irene Gruppen is samengesteld en zal bezig gaan met het maken 
van een functieprofiel. In deze commissie zitten namens de oudergeleding van de MR Pascal ten Berge en Mir-
jam Brouwer. 

IEPTOETS 

De Ieptoets voor groep 8 zal niet plaatsvinden op 14 en 15 april a.s., maar op 15 en 16 april. 

mailto:or.odsgijmink@opohvt.nl
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VOORUITKIJKEN NAAR MAART 

Zaterdag 7 maart   Oudpapier ouders groep 3 
Dinsdag 3 maart   Open dag voor nieuwe leerlingen (8.30 uur – 10.30 uur) 
Woensdag 4 maart   Rapport mee   
Week 11 (week van 9 maart)  Contactavonden 
Dinsdag 10 maart   Visitatie Dalton 
Vrijdag 13 maart   Inspectiebezoek 
Week 12 (week van 16 maart)  Week van de Lentekriebels 
Dinsdag 31 maart   Vrij i.v.m. studiedag 

INLOOPSPREEKUUR SALUT 

 
Datum Naam  Tijd 

4 februari    Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 

25 februari Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 

10 maart   Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 

24 maart  Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 

7 april Brenda van der Veen / Salut 8.15 – 9.15 uur 

21 april Liane Feenstra / JGZ 8.15 – 9.15 uur 

 


