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SCHOOLFEEST 

De Scholencommissie School- en Volksfeest komt donderdag 24 
juni met een speciale QR code-Schoolfeest route. 

Op maar liefst tien locaties langs de Kinderoptocht route heeft de 
creatieve commissie 10 QR-codes verstopt voor het raam bij de 
lokale ondernemers. De start locatie wordt verklapt; Raab Kärcher 
heeft dit jaar niet de start van de optocht maar wel de eerste QR 
code. De kinderen die de route lopen hebben enkel hun mobiele 
telefoon nodig met beschikbaar internet. Ook zal een plattegrond 
beschikbaar zijn via de social media kanalen van het School- en 
Volksfeest en via   

www.schoolfeest.com 

Onder de deelnemers wordt ook een prijs weggegeven. Succes! 

WIJ ZIJN GEZOND 

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het 
vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan 
de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn 
trots op dit behaalde resultaat! 
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden 
wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere 
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacerti-
ficaat Seksualiteit en Relaties. Hiervoor worden de lessen van Krie-
bels in je Buik en de deelname aan de Week van de Lentekriebels 
ingezet. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke or-
ganisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? 
Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

WELKOM! 

 

We heten Eldana, Pim, Romée en Siem na de vakantie van harte 
welkom op school en wensen hen een fijne Gijminkschooltijd. 

Agenda 
 

 

 

Maandag 28 juni en 

dinsdag 29 juni zijn de 

leerlingen vrij. 

 

Donderdag 1 juli 

De nacht van 8 

 

Zaterdag 3 juli 

Oud papier 

 

Maandag 5 juli  

Musical groep 8 

 

Dinsdag 6 juli 

Afscheidsdag groep 8 

 

Woensdag 7 juli 

Uitzwaaien groep 8 

 

Vrijdag 9 juli 

Start vakantie 

(vrije dag) 

 

Maandag 23 augustus 

Start nieuwe school-

jaar 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.gezondeschool.nl/
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RAPPORTGESPREKKEN 

De rapportgesprekken vinden de komend tijd nog online plaats, 
hiervoor hebben we gekozen, omdat Corona nog steeds een rol 
speelt op school. Er zijn geregeld gezinnen die getest worden en 
waarbij het spannend is of de klas in quarantaine moet.  

Door de gesprekken online te voeren, hebben we zo weinig moge-
lijk ‘verkeer’ in school en hopen we de laatste weken goed af te 
sluiten op school.  

U ontvangt de uitnodiging via het Teams-account van uw zoon of 
dochter nadat u zich heeft ingeschreven in Parro. 

De leerlingen van groep 7 krijgen in dit gesprek hun voorlopige 
advies voor het Voortgezet Onderwijs. 

KINDEROPVANG 

 

Welkom na de vakantie! 
 
Heb je na de vakantie opvang nodig 
voor of na school, tijdens school- en 
vakantieweken of studiedagen van 
school? Regel dan nu vast 
Buitenschoolse Opvang (BSO) bij 
Kinderopvang Hof van Twente! 
 
Zij bieden iedere dag leuke en uitdagende activiteiten in een 
warme, huiselijke sfeer, werken nauw samen met school, hebben 
een haal- en brengservice mocht je kind naar een andere school 
gaan, bieden ruiltegoed zodat dagen die je tijdig afmeldt niet 
verloren gaan en bieden voor jongere broertjes en zusjes ook 
kinderdagopvang en peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal). 
 
Aanmelden of liever eerst even een rondleiding? Dat kan allemaal 
via kinderopvanghofvantwente.nl. Eerst even persoonlijk contact? 
Bellen mag altijd naar 0547 727 020! 
Kinderopvang Hof van Twente wenst jullie alvast een heerlijke 
vakantie! 

 

 

 

Wij feliciteren 

in juli!! 
 

4 juli 

Yfke  

 

5 juli 

Pim 

 

 8 juli 

Romée 

 

10 juli 

Dilano  

 

15 juli 

Sam  

 

18 juli 

Juf Joanneke 

 

19 juli 

Aïsha  

 

22 juli 

Joah  

 

27 juli 

Changle 

 

31 juli 

Luuk  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   info    

 

Juli 2021 

VRIJ 

Alle leerlingen hebben schoolfeestmaandag 28 juni vrij en ook 
dinsdag 29 juni; dit in verband met een studiedag van de leer-
krachten. Wij analyseren dan de gegevens van de afgelopen peri-
ode en maken plannen voor het nieuwe schooljaar. 
 

OUD PAPIER 

Op zaterdag 3 juli  kunt u het oud papier weer brengen van 9.00 
uur tot 12.00 uur bij de containers aan de Deldensestraat. De le-
den van de Oudpapier Commissie zullen deze zaterdag alles in 
goede banen leiden. 

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 1 juli op 2 juli doorbrengen op school. 

MUSICAL GROEP 8  

Op maandag 5 juli voert groep 8 de musical ‘Junglebeat’ dan 
toch echt op. Vanwege de anderhalve meter afstand-regel willen 
we de musical  twee keer opvoeren, zodat alle ouders kunnen 
genieten van dit geweldige optreden. 

AFSCHEIDSAVOND  

Deze avond gaan we barbecueën met de leerlingen en ouders 
van groep 8. Ook is er een spetterend optreden van de Bonte 
Avond door de leerlingen van groep 8. 

We willen een avond organiseren, waarbij we met in achtneming 
van de RIVM-maatregelen toch op een fijne manier afscheid kun-
nen nemen.  

 

 

 

 

Wij feliciteren 

in augustus!! 
2 augustus 

Liam  

 

6 augustus 

Lotus  

 

10 augustus 

Siem 

 

12 augustus 

Amy 

Nina 

 

13 augustus 

Yanna 

 

 

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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UITZWAAIEN GROEP 8  

Woensdagochtend 7 juli wordt groep 8 om 10.15 uur uitgezwaaid door de 
hele school en verlaten ze de school officieel via de rode loper. Iedereen is 
welkom om te komen zwaaien.  

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

 

ZOMERVAKANTIE 

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar.  
Maandag 23 augustus om half negen wordt iedereen weer verwacht in de nieuwe groep! 
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