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MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN: 

Beste ouders,  

Vanaf 1 augustus 2020 zal ik star-
ten als directeur van deze mooie 
school. Op deze wijze wil ik mijzelf 
alvast kort voorstellen. Mijn naam 
is Han Klarenbeek en ik ben op 57 
jaar. Ik ben geboren in Klarenbeek 
en opgegroeid in Twello. Rond m’n 
25e ben ik verhuisd naar Goor en 
samen gaan wonen met mijn toen-
malige vrouw. Wij hebben 4 kin-
deren in de leeftijd van 22 tot 30 
jaar.  

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten om te wandelen of te fietsen. 
Verder ben ik dirigent van Ditis Goorus en zing ik zelf in het Schla-
gerkoor en af en toe ook solo bij de Sjoowavonden. Muziek is echt 
mijn passie! Ook het School- en Volksfeest is mij bepaald niet 
vreemd……  

Ik heb de eerste 16 jaar op een kleine school gewerkt in Bussloo, 
en ben in 2000 via Neede in Bentelo terecht gekomen. Daar ben ik 
gestart als directeur en heb daar een mooie nieuwe school mogen 
bouwen. In 2010 heb ik mijn werkgebied verlegd naar Borne. Daar 
ben ik 9 jaar directeur geweest en ben ik ook altijd een dag per 
week voor de groep blijven staan. Het directe contact met de kin-
deren heb ik altijd heel belangrijk gevonden. 

Ik heb inmiddels kennis gemaakt met het team en een aantal data 
ingepland waarop ik op het Gijmink aanwezig zal zijn. Zodoende 
kan ik mij zo snel mogelijk inwerken. 

Ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar aan de slag te mogen 
gaan op deze school met een heel betrokken team en een grote 
groep enthousiaste ouders. Ik hoop snel met u kennis te mogen 
maken en wil me graag sterk maken voor het welbevinden van de 
ontwikkeling van uw kind.  

Met hartelijke groet,  

Han Klarenbeek 

Agenda 
 

 

 

Dinsdag 16 juni 

Kennismaking nieuwe 

leerkracht 

 

Donderdag 25 juni 

De nacht van 8 

 

 

Donderdag 2 juli 

Afscheidsdag groep 8 

 

 

Vrijdag 3 juli 

Uitzwaaien groep 8 

 

 

Vrijdag 3  juli 

Start vakantie 12:00 

uur 

 

Zaterdag 4 juli 

Oudpapier 

(container bij school) 

 

Maandag 17 augustus 

Start nieuwe school-

jaar 
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GROEPSINDELING  VOOR KOMEND SCHOOLJAAR .  

Er zijn wat personeelswisselingen: 

Irene Gruppen neemt afscheid en Han Klarenbeek neemt m.i.v. 1 augus-
tus haar taken over. 

Mirthe Oonk gaat ons helaas ook verlaten. Zij zal gelukkig wel werkzaam 
blijven binnen onze stichting. 
Mirthe super bedankt voor alles wat je gedaan hebt! 

Nieuwe gezichten naast Han zijn Mirthe de Lat (leerkracht), Lianne Rood 
(onderwijsassistente) en Elaine ten Thije (Lio-stagiare). Van harte welkom 
op onze school! 

We werken komend schooljaar met de volgende groepen: 

Groep 1/2a Juf Mieke, juf Elaine, juf Henriëtte 

Groep1/2b Juf Ineke en juf Elly 

Groep 3/4 Juf Tanja, juf Mirthe, juf Henriëtte 

Groep 5 Juf Wendy, juf Femke 

Groep 6/7 Juf Femke, meester Han 

Groep 7/8 Juf Mariska, juf Joanneke 

We starten dit jaar al met 2 kleutergroepen. Fijn dat er weer zoveel 
nieuwe aanmeldingen zijn! 

In groep 3 zitten komend schooljaar 10 leerlingen, hier kunnen we dus 
geen enkele groep van maken. Wel zorgen we er voor dat er extra men-
sen in deze groep komen, zodat groep 3 en groep 4 zeker extra aandacht 
gaan krijgen. Het lokaal van de huidige groep 4/5 zal worden gebruikt 
om groepjes leerlingen te kunnen helpen. 

Groep 5 is onze grootste groep, 21 leerlingen. Zij zijn een enkele groep. 
Zij verhuizen naar boven. 

Groep 7 zal verdeeld worden over groep 6 en groep 8. De ouders/verzor-
gers van deze groep ontvangen vandaag een mail met de indeling. Deze 
indeling is in overleg met de betreffende leerkrachten gedaan en hier is 
rekening gehouden met veel verschillende zaken. 

VRIJ! 

De leerlingen hebben maandag 29 juni vrij i.v.m. een studiedag 
 

Wij feliciteren 

in juli!! 
 

4 juli 

Yfke  

 

6 juli 

Jorn  

Rafaella 

 

10 juli 

Dilano  

 

15 juli 

Sam  

 

18 juli 

Juf Joanneke 

 

19 juli 

Aïsha  

 

22 juli 

Joah  

 

31 juli 

Luuk  

Changle  
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OUD PAPIER 

Op 4 juli komt er een container waar u zelf uw papier kunt brengen. De 
plek waar wordt later bekend gemaakt. 

De maand augustus wordt geen papier gehaald. 

AFSCHEID GROEP 8 

In deze coronatijd is ook het afscheid van groep 8 anders dan anders: 

NACHT VAN 8 

Groep 8 zal de nacht van 25 op 26 juni doorbrengen op school.  

AFSCHEIDSAVOND  

I.v.m. de nieuwe maatregelen die 1 juli ingaan is de afscheidsavond ver-
plaatst naar donderdag 2 juli. 

We willen dan een avond organiseren, waarbij we met in acht neming 
van de RIVM-maatregelen toch op een fijne manier afscheid kunnen ne-
men. Ouders/verzorgers van groep 8 krijgen hierover nader bericht. 

UITZWAAIEN GROEP 8  

Vrijdagmorgen 3 juli wordt groep 8 om 10.15 uur uitgezwaaid door de 
hele school en verlaten ze de school officieel via de rode loper. Ieder-
een is welkom om te komen zwaaien, maar wel op 1,5 m afstand.  

We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes op hun nieuwe 
school! 

WELKOM! 

We heten Emy en Ruben na de vakantie van harte welkom op school en 
wensen hen een fijne Gijminkschooltijd. 

ZOMERVAKANTIE  

De vakantie begint vrijdag 3 juli 
om twaalf uur voor de hele 
school.  
Maandag 17 augustus om half 
negen wordt iedereen weer ver-
wacht. 
 

Wij feliciteren 

in augustus!! 
2 augustus 

Liam  
 

6 augustus 

Lotus  
 

12 augustus 

Amy 

Nina 
 

13 augustus 

Yanna 
 

14 augustus 

Kayne  
 

14 augustus 

Silke  
 

17 augustus 

Tygo  
 

18 augustus 

Daphne  
 

19 augustus 

Sascha 
 

20 augustus 

Juf Femke 
 

23 augustus 

Talien  
 

25 augustus 

Lieva  

Luna 
 

28 augustus 

Lex  
 

28 augustus 

Maylynn  
 

30 augustus 

Elin  

Lieve 
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