
   info November 2020 

OUDPAPIER. 

Op zaterdag 5 december zijn de ouders van groep 6 aan de beurt om 
oud papier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De 
inzameling is van 9.00 uur tot 12.00 uur. Alle ouders van groep 6 worden 
voor een uur ingedeeld. U krijgt hierover een briefje thuis. 

SINTERKLAAS 

Natuurlijk bezoekt Sinterklaas ook dit jaar de 
Gijminkschool. Hij zal helaas dit jaar geen grootse 
entree maken op het plein.  

Alle leerlingen worden op vrijdag 4 december om 8.30 uur op school 
verwacht en denkt u eraan dat zij om 12.00 uur vrij zijn? 

De kinderen krijgen wat te eten en te drinken in de pauze en hoeven dus 
niets mee te nemen. 

PIETENDAG  

Op dinsdag 1 december is er voor de kinderen van 
groep 1 t/m 4 een Pietendag.  De kinderen mogen 
die dag verkleed als Sint of Piet op school komen. 
Wilt u zorgen dat de gymschoenen op school zijn?  

 

GROEP 5 T/M 8 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 helpen de Sint met het maken van ca-
deaus en surprises. Deze moeten donderdag 3 
december al mee naar school genomen worden. 
Graag verpakt in bv. een vuilniszak, zodat we 
nog niet kunnen zien hoe mooi alles eruit ziet. 

WELKOM  

We heten Puck van harte welkom bij ons op 
school en wensen haar een fijne Gijminktijd! 

LAATSTE SCHOOLDAG JUF INEKE 

Op dinsdag 15 december staat juf Ineke v.d. Berg voor de laatste keer 
voor haar kleutergroep. Op woensdag 16 december nemen we met het 
team en alle leerlingen van de school feestelijk afscheid van haar. 
 
 

 

 
 

Agenda 

december 
 

2 december 

Pepernoten bakken 

 

3 december 

Pietendag 

  

4 december  

Geen schoolzwemmen 

 

5 december 

Sint op school 

(12.00 uur vrij) 

 

7 december 

Oudpapier groep 6 

 

13 december 

Paardenmarkt 

(10.15 uur vrij) 

 

19 december 

Kerstfeest en -diner 

(12.15 uur vrij, 17.30 

uur weer aanwezig) 

 

20 december 

(12.00 uur start va-

kantie) 

 

 

Wij 

feliciteren!! 
 

2 december 

Milan 

 

4 december 

Mika 

 

6 december 

Tygo 

 

8 december 

Kim 

Emir 

 

10 december 

Julia 

 

12 december 

Tess 

 

13 december 

Lauren 

Lenny 

 

16 december 

Milou 

 

17 december 

Jasmijn 

 

23 december 

Tygo 

 

27 december 

Puck 

 

30 december 

Amina 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.degezonderij.nl/agenda.jpg&imgrefurl=https://www.degezonderij.nl/Agenda.html&docid=6k3Q1VlNuDHa5M&tbnid=b5Ryjy3-4RDQ9M:&vet=10ahUKEwiwhKvXppDWAhUIsBQKHYa0AbA4ZBAzCC8oLTAt..i&w=300&h=324&bih=643&biw=1366&q=agenda&ved=0ahUKEwiwhKvXppDWAhUIsBQKHYa0AbA4ZBAzCC8oLTAt&iact=mrc&uact=8
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KERST  

Donderdag 17 december vieren we Kerst op school. In verband met Corona vieren we het wat minder uitbun-
dig dan vorige jaren, maar zeker niet minder gezellig.  

Donderdagmorgen moeten de kinderen een bord, beker en bestek voorzien van 
naam in een plastic tas meenemen.  

Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.  

De leerlingen van groep 1 t/m groep 4 worden ‘s avonds om 17.30 uur op school 
verwacht. Er ligt een rode loper voor de leerlingen klaar op het plein en daar komen 
de leerkrachten iedereen ophalen. De leerkrachten van de onderbouw zorgen er ook 
voor dat de kinderen om 18.30 uur bij u op het gele pad worden teruggebracht. 
 
De leerlingen van groep 5 t/m groep 8 worden een uurtje later om 18.30 uur op 
school verwacht. De avond duurt voor deze groepen tot 19.30 uur. Maakt u met uw 
zoon en/of dochter de afspraak waar u hen buiten opwacht? 

 
U hoeft dit jaar geen hapjes te verzorgen. De Kerstcommissie verrast de leerlingen die avond met een verrukke-
lijke kerstmaaltijd. 
 
Wij zorgen dat er veel foto’s gemaakt worden, zodat u vanuit huis mee kunt genieten van ons Kerstfeest. 
 

OPRUIMDAG 

Vrijdagmorgen 18 december gaan we met zijn allen de school ‘kerstvrij’ maken en om 12.00 uur mogen alle 
kinderen naar huis en begint de vakantie. 

KERSTVAKANTIE 

De kerstvakantie is van 21 december t/m 3 januari.  

OUDERBIJDRAGE 

Wat fijn dat al zoveel ouders de ouderbijdrage hebben voldaan. De cadeaus en het lekkers voor alle leerlingen 
tijdens deze decembermaand zijn mede mogelijk dankzij u!  
Bent u vergeten het Tikkie te voldoen, dan vraagt de OR u vriendelijk om dit alsnog te regelen. 

VOORUITKIJKEN NAAR JANUARI 

2 januari Oudpapier inzameling door de ouders van groep 5 
4 januari  Weer naar school 
26 januari Musical groep 8 
28 januari   Studiedag; leerlingen vrij   
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