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OUD PAPIER
Op zaterdag 5 juni kunt u het oud papier weer brengen van 9.00 uur tot
11.00 uur bij de containers aan de Deldensestraat. De leden van de Oudpapier Commissie zullen deze zaterdag alles in goede banen leiden.

SPACEBUZZ GROEP 7-8
Hoe zien astronauten de aarde? Onze leerlingen in groep 7-8 weten dat
nadat zij maandag 31 mei met de SpaceBuzz een virtuele ruimtereis hebben gemaakt in een levensechte raket. De stichting SpaceBuzz ontwikkelde dit innovatieve educatieprogramma om kinderen te laten doordringen van de kwetsbaarheid van de aarde.
Tot aan de zomervakantie werken wij aan
dit Spacebuzz project
in de vorm van verschillende ruimtevaartmissies. Het doel is dat
alle leerlingen in
groep 7-8 ‘ambassadeur van de aarde’ worden.

Agenda
juni
Maandag 1 juni
#150 leerlingen
Zaterdag 5 juni
Oudpapier
Dinsdag 8 juni
Creadag groep 6-7
Woensdag 9 juni
Kennismakingsmiddag
leerlingen Waerdenborch
Dinsdag 15 juni
Creadag groep 7-8

150 LEERLINGEN!
Wij hebben feestelijk nieuws: op dinsdag 1 juni verwelkomen wij onze 149ste en 150ste leerling op school.
Dit is een recordaantal in het ‘nieuwe’ gebouw. Van
deze dag gaan we een dag met een gouden randje
maken door de school te versieren, alle leerlingen te
trakteren en door het verspreiden van happy-stones ( met #150 Ods ’t Gijmink) in Goor.
Ria en Chris, van harte welkom op onze school!

WISSELMIDDAG
Dinsdagmiddag 22 juni gaan alle leerlingen kennismaken met de leerkracht van volgend jaar. Op dit moment is de klassenbezetting van volgend
schooljaar zo goed als duidelijk. Zodra de groepsverdeling ‘21-‘22 definitief
is ontvangt u van ons bericht via de mail.

Dinsdagmiddag 22
juni
Kennismaken nieuwe
leerkracht
Woensdag 23juni
Groep 1 t/m 7
rapport mee
Maandag 28 juni en
dinsdag 29 juni
vrij
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VERKEERSQUIZ GROEP 6-7
Groep 6 heeft deelgenomen aan de Grote Verkeersquiz. Afgelopen donderdag kregen we de uitslag en we horen bij de beste 5 scholen van de Hof
van Twente. Dit bekent dat er daarom 2 leerlingen naar het Wilminktheater
mogen voor de finale. De rest van de klas is aanwezig middels een
livestream. Als ze dit winnen mogen ze daarna, namens de Hof van Twente,
door naar de provinciale finale! Wij wensen de 2 deelnemers heel veel succes!

WELKOM EN VEEL SUCCES!
We heten Ria en Chris van harte welkom op school en wensen hen een
fijne Gijminktijd!

Wij
feliciteren!
1 juni
Leen
Chris
Ria
Juf Tanja
11 juni
Emy
14 juni
Fay

RAPPORT MEE
Woensdag 23 juni krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 het rapport
mee. Dit gaat weer het normale rapport zijn en geen Corona-variant.
Groep 8 krijgt het rapport bij het afscheid. Gesprekken n.a.v. het rapport
kunnen worden ingepland via PARRO. U ontvangt van de groepsleerkracht
een bericht.

FIETSEN EN STEPPEN
Veel leerlingen komen op de fiets of step naar school,
hier zijn we blij mee en vinden we heel sportief. In elke
klas staat een ‘sleutelbakje'. Daar kunnen de kinderen bij
binnenkomst de sleutel in doen en bij het naar buiten
gaan nemen ze deze weer mee. Dit voorkomt het kwijtraken van een sleutels. Steppen gaan helaas wat moeilijker op slot, dus denk eraan dat dit op eigen risico is.

15 juni
Lindsey
18 juni
Reina
Deon
Lotte
20 juni
Ian
Liz
23 juni
Lasse

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN GROEP 8
Op donderdag 3 juni gaat groep 8 (alsnog) het praktijkgedeelte van het
VVN verkeersexamen doen. Ze zullen een route fietsen waarbij ze onderweg beoordeeld worden op hun kennis en toepassing van de verkeersregels. We wensen groep 8 veel succes!

VRIJE DAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten hebben maandag 28 juni een vrije dag.
Ook hebben alle leerlingen op dinsdag 29 juni vrij i.v.m. een studiedag
van de leerkrachten.

29 juni
Ruben
Vigo
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PRESENTATIE OVER PESTEN
Op 16 juni komt een ervaringsdeskundige in groep 7/8 een presentatie geven over pesten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten wat de gevolgen van pesten kunnen zijn, hoe ze hiermee om kunnen gaan en
vooral wat ze kunnen doen om pestgedrag te voorkomen.

WEBINAIR OUDERS GROEP 7-8
Voor zowel kinderen als ouders verandert er een hoop als ze naar de middelbare school gaan. Ineens fietst je
kind kilometers alleen naar school. Eigen boterhammen mee naar school is niet cool. Iedereen heeft de nieuwste
telefoon en je net zo kleden als de rest hoort erbij. Je kind is niet meer de oudste, maar de jongste en op zoek
naar houvast, nieuwe vrienden en identiteit. Waar blijf jij als ouder als de wereld van je kind 180 graden draait?
Speciaal voor ouders en kinderen uit het primair onderwijs heeft PlayBack de voorstelling De Grote Sprong gemaakt.
Aanmelden via: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/13454-2021-06-17.html

SPONSORING
Zoals u inmiddels gehoord en/of gelezen heeft is ons bestuur OPO Hof van Twente actief bezig om de leukste
projecten voor onze leerlingen te organiseren. Via de volgende link kunt u lezen hoe u hier ook een aandeel in
kunt hebben:
210421 Sponsoring Heel OPO Kookt!.pdf

