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OUD PAPIER 

Ook de maand februari wordt er GEEN oud papier verzameld helaas.  

LOCKDOWN  

Op dit moment weten wij 
nog niet of de school weer 
kan starten op maandag 8 
februari. Wij staan allemaal 
te popelen om weer ge-
woon de groepen te draai-
en, maar willen dit alleen 
doen als het veilig genoeg 
is voor leerlingen en leer-
krachten. We begrijpen dat 
het thuisonderwijs voor ouders en verzorgers een pittige opgave is en we 
willen jullie allen dan ook een groot compliment maken over jullie inzet. Al-
leen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen goed in hun vel zitten 
en zich blijven ontwikkelen. Als je als ouder/verzorger zorgen hebt over je 
kind, schroom dan niet contact op te nemen met de leerkracht of intern be-
geleider. 

GIJMINKFEESTDAG 

Op donderdag 18 februari hadden we de Gijminkfeestdag staan. Afgezien 
van de vraag of we dan weer fysiek op school aanwezig zijn, kunnen we de 
feestdag niet schoolbreed gaan vieren ivm het risico op verspreiding van het 
Coronavirus. Helaas schuiven we ook dit feestje door naar later dit schooljaar. 

 VRIJDAG 19 FEBRUARI 

Deze datum staat waarschijnlijk als vrije dag voor de leerlingen in uw agenda. 
We willen dit terugdraaien naar een normale schooldag voor de leerlingen 
van groep 1 t/m groep 7. Deze dag zouden we als team normaal gesproken 
besteden aan de analyse van de toetsen en het maken van nieuwe plannen. 
Zoals u begrijpt zijn ook deze toetsen allemaal landelijk uitgesteld. 
 
De leerlingen van groep 8 hebben deze dag wel lesvrij, omdat de leer-
krachten van groep 8 deze dag gaan gebruiken voor het voeren van advies-
gesprekken en het invullen van alle benodigde formulieren voor het Voort-
gezet Onderwijs. 
Groep 7b wordt deze dag opgevangen door juf Lianne Rood. 
 

VOORJAARSVAKANTIE 

De voorjaarsvakantie is dit jaar van 22 februari t/m 26 februari. 

 

 

 

 

 

Agenda 

Februari ‘21 
 

 

22 februari 

t/m 

26 februari 

voorjaarsvakantie 

 

 

 

  

 

Wij 

feliciteren! 

 

4 februari 

Fien 

 

6 februari  

Selam 
 

8 februari 

Sumeyya 

 

9 februari 

Juf Henriëtte 
 

11 februari 

Sayèn 
 

12 februari 

Juf Mieke 
 

15 februari 

Sümeyye 

 

18 februari 

Logan  

 Lina 
 

21 februari 

Morris 
 

23 februari 

Sterre  

 Jane 
 

24 februari 

Aras  

 Jayda 
 

25 februari 

Evy 
 

26 februari 

Viktor 
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RAPPORT 

Normaal zouden de leerlingen hun eerste rapport van het schooljaar meekrijgen in de maand maart. 
Wij hebben samen met ons bestuur besloten dat we hiermee wachten tot het tweede rapport. Wel 
krijgen de leerlingen die met Snappet werken een uitdraai van het Snappetrapport mee naar huis. De 
tien-minutengesprekken zullen ook gewoon doorgaan in maart.  

OPEN DAG 

De open dag van alle Goorse basisscholen zou zijn op 2 maart 
2021. Het is een te groot risico om meerdere mensen fysiek op 
school uit te nodigen. Wel kunnen nieuwe ouders contact met 
ons opnemen via: 

info.odsgijmink@opohvt.nl of ons bellen:  0547-273456.  

Er is geen betere reclame dan mond-op-mond-reclame, dus 
zou u belangstellende ouders naar ons willen doorverwij-
zen?  

SPEURTOCHT GEORGANISEERD DOOR DE OUDERRAAD 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze rare tijden zijn we allemaal veel aan huis gebonden. Juist nu kunnen we samen met de kinderen een 
beetje beweging en frisse lucht goed gebruiken. 
Daarom hebben wij, de Ouderraad van Ods ‘t Gijmink, een winterpuzzeltocht voor de kinderen gemaakt. Dit is 
natuurlijk ook leuk om met het hele gezin te doen! Maar wij vragen de kinderen om met max. 3 personen de 
puzzeltocht te lopen, i.v.m. Corona. 
De bedoeling is dat de kinderen op zoek gaan naar alle foto’s die op de twee puzzelbladen staan. De foto’s zijn 
genomen in de wijk ’t Gijmink. Hebben zij de locaties gevonden? Dan kunnen ze deze afkruisen op het 
puzzelblad. Ook staan er een aantal vragen op die beantwoord moeten worden.  
Jullie kunnen de winterpuzzeltocht in eigen tijd lopen in de week van maandag 1 februari 2021 t/m vrijdag  
5 februari 2021. Wanneer de puzzeltocht voltooid is, maak dan een foto van de puzzelbladen met de 
antwoorden en mail deze voor 7 februari naar or.odsgijmink@opohvt.nl  want… 
dan winnen de kinderen een cadeautje!  
Veel succes en vooral veel plezier met de 
Winterpuzzeltocht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De ouderraad van Ods ‘t Gijmink    
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