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THUISWERKEN
In deze bijzondere tijd zijn we heel erg blij met de medewerking van
alle ouders en leerlingen. Samen maken we er het beste van.
Schroom niet om te vragen als u ergens tegen aan loopt. Alle leerkrachten zijn hard aan het werk om leerlingen en ouders zoveel mogelijk te helpen.
Natuurlijk hopen we allemaal dat de vervelende maatregelen werken
en dat we elkaar binnenkort weer gezond op school kunnen zien.

DALTONVISITATIE
Het lijkt al weer heel lang geleden, maar op 13 maart hebben we de
daltonvisitatiecommissie mogen ontvangen.
Het was een hele mooie dag en de
commissie was erg enthousiast over de
mooie dingen die ze hebben gezien en
de gesprekken die ze hebben gevoerd
met leerlingenraad, ouders en leerkrachten. Zij adviseren de NDV onze licentie te
verlengen.
We gaan dit natuurlijk nog vieren als we
weer op school zijn.

WELKOM EN VEEL SUCCES!
We heten Emy, Loena en Elif van harte welkom als leerling van de
Gijminkschool en hopen hen snel in de klas te kunnen zien.

WAT GAAT NIET DOOR…..
Voorlopig wordt er helaas geen oudpapier opgehaald.
Groep 8 maakt dit jaar geen eindtoets. Het advies dat tijdens de laatste gesprekken is gegeven wordt nu het eindadvies.
Ook dit jaar helaas geen schoolreizen en er is maar een heel klein
kansje dat groep 8 op kamp zou kunnen.
En daarnaast vervallen het verkeersexamen, de buitenlesdag, de paasactiviteiten, de kinderoptocht enz., enz.

PASEN
Van 10 t/m 12 april wordt er even niet
gewerkt aan de taakbrief en zijn de
leerlingen vrij i.v.m. Pasen

Wij
feliciteren!
1 april
Emy
5 april
Runa
10 april
Bram
Milan
11 april
Thijn
13 april
Naomi
Loena
17 april
Noud
Nova
Elif
19 april
Liam
20 april
Liza
21 april
Madelief
26 april
Bas
27 april
Juf Mirthe
30 april
Melanie
Diede
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MEIVAKANTIE
De meivakantie gaat wel door en is van 25 april t/m 10 mei, dus ook dan even geen
taakbrieven.

TEAMS

Agenda
April

In Teams zit een chatfunctie waarmee de juf d.m.v. videobellen contact met de klas
kan houden. Hiervan maken we steeds graag gebruik.
Nu blijkt dat sommige kinderen deze functie ook gebruiken om klasgenoten te bellen. In principe vinden we dit geen bezwaar, omdat ook zij natuurlijk behoefte hebben aan contact met elkaar.
Mocht u merken dat er gepest wordt via dit kanaal, hebben we de mogelijkheid dit
per kind uit te zetten. Laat het ons dan weten.

10 t/m 12 april
Vrij i.v.m. pasen

Als de functie uitgezet is, kan de juf nog wel contact houden met de leerling.

Beste ouders en verzorgers,
Op dit moment zitten veel mensen thuis als gevolg van de maatregelen rondom
het coronavirus.
En dat kan best een impact hebben, voor u persoonlijk, maar mogelijk ook als ouder/verzorger van uw kind. Mocht u vragen hebben, of behoefte hebben aan een
luisterend oor, dan kunt u een beroep doen op ons.
Elly Kotte en Brenda van der Veen zijn verbonden aan uw school, misschien hebt u
gebruik gemaakt van de inloopspreekuren op school.
Elly werkt bij de GGD en is schoolverpleegkundige.
Brenda werkt bij Salut als maatschappelijk werker en bij u op school is zij schoolmaatschappelijk werker.
Contact opnemen kan momenteel via telefoon, app, mail of eventueel face time.
Mochten wij niet meteen opnemen, laat dan een berichtje achter zodat wij u
z.s.m. terug kunnen bellen.
Brenda van der Veen
Elly Kotte

: 06 54932789, brenda@salut-welzijn.nl
: 06 10149819, e.kotte@ggdtwente.nl

Onze collega’s van de gemeente: jeugdregisseurs en beleidmakers zijn betrokken
en in samenwerking met hun is dit initiatief tot stand gekomen.
Voor meer informatie ten aanzien van verschillende initiatieven rondom het Coronavirus kunt u terecht op de website van Salut: www.salut-welzijn.nl

25 april t/m 10
mei
meivakantie

