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NIEUWE DIRECTEUR 

Na een uitgebreide selectieprocedure is er bekend wie onze nieuwe lo-
catiedirecteur gaat worden in het nieuwe schooljaar. 

Dit is Han Klarenbeek. Han heeft een jarenlange onderwijservaring als 
leerkracht en directeur. Hij is woonachtig in Goor en kent daardoor ’t 
Gijmink ook al een beetje (en het Schoolfeest). 

De komende periode zullen hij en Irene Gruppen samenwerken om de 
overdracht op een goede manier tot stand te brengen. 

Hem kennis laten maken met de ouders zal helaas niet fysiek kunnen, 
maar we zullen hem binnenkort uitgebreider aan u voorstellen. 

Het team is blij met deze keuze en we hebben het volste vertrouwen in 
een goede samenwerking.  

Han, welkom op ’t Gijmink! 

CORONA 

M.i.v. 11 mei gaan de scholen weer gedeeltelijk open. En misschien vanaf 
1 juni weer helemaal 

In de media wordt de indruk gewekt dat de kinderen om de andere dag 
les moeten krijgen, maar dat is niet waar.  

De OPO heeft er voor gekozen de lessen zodanig in te richten, dat de 
leerlingen elke dag naar school gaan en les krijgen.  

Dat gebeurt in twee dagelijkse rondes. De helft van alle groepen krijgt 
dagelijks les tussen 8.30 uur en 11.00 uur. De tweede helft krijgt die dag 
instructies tussen 11.30 uur en 14.00 uur. (de eerste groep neemt eten en 
drinken mee zoals altijd voor de eerste pauze. De tweede groep neemt 
eten en drinken mee zoals altijd voor de tweede pauze) 

Binnenkort  krijgt u een uitgebreid protocol speciaal gericht op ’t Gijmink 
met regels waaraan we ons gaan houden. O.a. veel handen wassen, ver-
schillende ingangen gebruiken, regels toiletgebruik, regels contacten 
met ouders. enz. 

Er zijn veel modellen om weer te starten. Wij hebben voor dit model ge-
kozen om de volgende redenen: 

• We willen de leerlingen weer een beetje laten wennen aan een 
vast (dagelijks) ritme. 

• We willen de leerlingen dagelijks in contact brengen met de ei-
gen leerkracht(en), als we niet in rondes les zouden geven maar 
om de dag zouden ze steeds wisselende leerkrachten zien. 

• Leerlingen zitten elke dag in dezelfde groep, dit om steeds wis-
selende contacten te voorkomen. 

• Leerkrachten kunnen geen afstandsonderwijs combineren met 
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lesgeven in de groep. Als kinderen om de dag de hele dag naar 
school gaan, moeten leerkrachten op dagen dat hun leerlingen 
niet aanwezig zijn lesgeven in andere groepen. Zij kunnen hun 
eigen leerlingen dan niet begeleiden. 

• Het advies om hele dagen te gaan draaien heeft te maken met 
het halen en brengen van ouders, en het verkeer in smalle ruim-
tes. Onze school heeft het geluk veel ruimte in en om het ge-
bouw te hebben, waardoor ouders makkelijk afstand kunnen 
houden. 

• De kinderen die les krijgen tijdens de tweede ronde kunnen aan-
sluitend naar de BSO. 

• Kinderen uit één gezin kunnen op deze manier tegelijk naar 
school. Als ze om de dag les krijgen kunnen we dat niet garande-
ren. 

Wij gaan ons vooral de eerste periode richten op het sociaal emotionele 
vlak. Onze kinderen hebben, dankzij uw hulp en steun, geen gigantische 
leerachterstand opgelopen (zoals de media ons wel doet geloven). Wel 
zal het nodig zijn weer aandacht te besteden aan groepsvorming, net als 
we in de eerste weken van het schooljaar doen. 

VOORKEUR RONDE 1 OF 2 

We willen ouders die een duidelijke voorkeur hebben of hun  kind in de 
eerste of de tweede ronde les krijgt vragen dit per mail door te geven 
aan i.gruppen@opohvt.nl. Wij gaan dan proberen daar rekening mee te 
houden.  (geen garanties).  

Hebben wij voor zondagavond geen voorkeur door gekregen, delen wij 
de leerlingen in en krijgt u zo spoedig mogelijk de indeling per mail . Na-
tuurlijk houden we er rekening mee dat broertjes en zusjes tegelijk naar 
school gaan. 

AFSCHEID DAPHNE, WELKOM FRANCIS 

Daphne Timmerhuis heeft vanaf de voorjaarsvakantie bij ons gewerkt. Zij 
heeft samen met Ineke van den Berg groep 1/2b gedraaid in deze hecti-
sche tijd. Daphne, super bedankt voor je inzet! 

Al voor Daphne hier kwam was bekend dat ze vanaf de meivakantie op 
een andere school uitbreiding van uren zou krijgen. We zijn heel blij dat 
Francis Arkink het stokje van Daphne over gaat nemen.  

MEIVAKANTIE 

De meivakantie gaat wel door en is van 25 april t/m 10 mei, dus ook dan 
even geen taakbrieven. 

OUDPAPIER 

Ook in mei zien wij i.v.m. de Coronamaatregelen nog geen kans het oud-
papier op te halen. 
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