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GOUDEN WEKEN
Om er voor te zorgen dat er in de groepen een goede sfeer komt en de
kinderen elkaar beter leren kennen, zijn we weer gestart met de Gouden
Weken. De eerste weken hebben we extra tijd besteed aan het vormen
van een fijne, sociale groep door middel van diverse spelletjes en andere
activiteiten. A.s. week is de laatste Gouden Week.

KLASSENOUDERS

Agenda
September

Ook dit jaar hopen we voor elke groep weer één of twee klassenouders
te krijgen. Klassenouders regelen bv. het vervoer naar een excursie of het
verjaardagscadeautje voor de juf. Wilt u ons helpen dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht.

STREETWISE
Afgelopen dinsdag 1 september was Streetwise van de ANWB weer bij
ons op bezoek. In de 4 bouwen van onze groepen hebben de leerlingen
weer veel geleerd over verkeer, het nut van een autogordel, .veilig oversteken, de remweg van een auto, fietsen over een parcours met hindernissen, enz. De leerlingen van de groepen 3 en 4 kregen zelfs een fietshelm cadeau. Dit was namens de Edwin van de Sar-stichting. We hopen
dat deze ook echt gebruikt gaat worden. Via de mail sturen wij u nog
een artikel door vanuit de ANWB over het gebruik van gordels.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Afgelopen week hebben de meeste kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. In de week van 7 september vinden de laatste gesprekken
plaats. Wij zijn blij dat u de tijd heeft genomen om met ons over uw kind
te spreken. Samen kunnen we het beste voor uw kind realiseren.

GEEN INFO MEER ONTVANGEN
Ouders van oud-leerlingen van onze school die geen Info meer willen
ontvangen kunnen zich afmelden via onze website www.gijminkgoor.nl.
of onderaan de mail waarin u de Info ontvangt. Omdat er ouders zijn die
de Info nog graag blijven ontvangen doen wij dit afmelden niet automatisch.

Zaterdag 5 september
Oud papier

Woensdag 23 september alle leerlingen
vrij
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OUDPAPIER.
In 5 september zijn de wagenbouwers aan de beurt om het oud papier te
verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De inzameling is
van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op zaterdag 3 oktober zal dat gebeuren door de ouders van groep 8.
Mocht er iets veranderen aan de manier van inzamelen, dan zullen we u
dat laten weten.

LEERLINGENRAAD
Ook dit schooljaar zullen er verkiezingen plaats vinden voor de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit
elke groep 2. Elk schooljaar worden de leerlingen uit groep 5 en 7 gekozen. Leerlingen die gekozen zijn zitten twee jaar in de
leerlingenraad.DELIJKE STAKING

Wij
feliciteren!
1 september
Almila
2 september
Robin
8 september
Siem
10 september
Gwen
13 september
Emma
16 september
Sepp
19 september
Mattias
19 september
Alex
20 september
Merle
26 september
Diede

