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OUD PAPIER
Op zaterdag 2 oktober wordt het oud papier opgehaald door
de ouders van groep 8.
De indeling voor deze ochtend staat in Parro. U kunt zien hoe
laat u bent ingedeeld.
KINDERBOEKENWEEK
6 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het thema is:

Worden wat je wil.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het stimuleren van
het lezen van boeken en aan het thema ‘beroepen’.

Agenda
oktober
2 oktober
Oud papier groep 8

CORONA
Al vanaf maandag 20 september 2021 zijn de coronamaatregelen in het basisonderwijs versoepeld. Als uw kind positief getest is, blijft uw kind thuis in isolatie. Uw kind kan weer
naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de
symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als uw kind
positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september
niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van
het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school.
Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact
zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.
Heeft uw kind verkoudheidsklachten, dan vragen we u uw kind
te laten testen of weer naar school te sturen als het 24 uur
klachtenvrij is.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang
van 25 september 2021 te vervallen. U bent weer welkom om de
school binnen te komen.

5 oktober
Creadag
voor alle leerlingen
18 t/m 22 oktober
Herfstvakantie
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KLASSENOUDERS
Dit zijn de klassenouders van dit schooljaar:
Groep 1-2 a:

Anouk Reusken en Jolijn Heinhuis

Groep 1-2b:

Nicole Schaafstal

Groep 3:

Suzanne Siebenheller en Milou Oltwater

Groep 4-5:

Marloes ten Hake en Anouk Reusken

Groep 6-7:

Nicole Lulofs, José Arkink en Marloes ten Hake

Groep 7-8:

Monique Nienhuis, Andrea de Groot, Sylvia Venema,
Marloes op den Dries

Wij
feliciteren!
2 oktober
Juf Lianne
7 oktober
Amy, Juf Wendy
10 oktober
Jennifer
12 oktober
Kensi

INLOOP KLEUTERS
De kleuters hebben in deze Coronaperiode laten zien dat ze erg Dalton zijn; we zijn supertrots dat de leerlingen zelfstandig binnenkomen en hun tas en jas regelen. Nu we weer ouders in school mogen
ontvangen vinden we het goed hiermee door te gaan. Bij het brengen mag u uw kind op het plein brengen waarna ze zelfstandig naar
binnen kunnen lopen. De leerkrachten staan bij de deur om de leerlingen te ontvangen. Bij het uitgaan van de school willen we u vragen weer op het gele pad te wachten op uw kind, de leerkracht
komt met de hele groep naar buiten. We kiezen hiervoor omdat de
leerkracht hierdoor een goed overzicht heeft op de leerlingen die
naar hun ouders/verzorgers lopen.

15 oktober
Nigel
17 oktober
Lauren
18 oktober
Liam
19 oktober
Eldana

We begrijpen dat u als betrokken ouder de behoefte heeft om samen met uw zoon/dochter in de klas te zijn. Elke eerste volle week
van de maand zetten we daarom op Parro dagelijks 5 plekken open
om u als ouder de gelegenheid te geven om die week een keer mee
te kijken bij de inloop. Na 10 minuten neemt u dan afscheid en starten wij met de les. We vragen u op die momenten opvang te regelen voor jongere broertjes en zusjes. We starten hiermee in de eerste
week van oktober, namelijk 4 t/m 8 oktober.

21 oktober
Lily

Voor vragen aan de leerkracht kunt u na schooltijd binnenlopen, telefonisch contact zoeken of via Parro een bericht sturen. Houdt u er
rekening mee dat u overdag contact zoekt met de leerkracht? Natuurlijk kunt u voor dringende zaken wel een bericht sturen of bellen
in de avond of in het weekend.

26 oktober
Brent

22 oktober
Mats
24 oktober
Isa, Kyan

29 oktober
Juf Mariska
31 oktober
Sem
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HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie is van maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober.
LEERLINGENRAAD
Dit is onze leerlingenraad voor het schooljaar 21-22:
Groep 5: Deon en Leen
Groep 6: Madelief en Elin
Groep 7: Reina en Liam
Groep 8: Lieke en Ivy
Wij wensen de leerlingenraad een actief jaar en veel plezier!
HOOFDLUIS
In groep 7-8 en 1-2 is onlangs hoofdluis geconstateerd. De groep ‘Luizenpluizers’ zal nog voor de
herfstvakantie de gehele school controleren. Wilt u zelf alert zijn op hoofdluis bij uw kind en dit na
constatering doorgeven aan de leerkracht?
REPARATIES
Welke handige vader en/ of opa wil het rijdende materiaal bij de kleuters (fietsen, karren ed.) een onderhoudsbeurt geven en kleine reparaties verrichten? Laat het de kleuterjuffen even weten!
NIEUWE LEDEN OUDPAPIER COMMISSIE
Wie wil ons komen versterken in de oudpapiercommissie?
Wat doen wij?
•

Het organiseren van de papierinzameling door middel van een maandelijkse vergadering

•

Beslissingen nemen over waar het geld aan besteed wordt

•

Een paar keer per jaar zelf helpen met het inzamelen

Wij zijn op zoek naar 1 of 2 ouders die ons willen helpen. Op dit moment bestaat de commissie uit 4
ouders en 2 leerkrachten.
Lijkt het u leuk om een steentje bij te dragen? Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind, wij nemen
dan contact met u op.

info

Oktober 2021

OUDERBIJDRAGE
Binnenkort ontvangt u mail namens de ouderraad over de vrijwillige ouderbijdrage en hoe deze over
te maken naar de rekening van de ouderraad.
De Ouderbijdrage van het Gijmink is de afgelopen 5 jaar niet verhoogd. Maar vanaf dit schooljaar rekent de OR met een bedrag van €19,50 per leerling om de festiviteiten te kunnen betalen!
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Ouderraad, via de mail or.odsgijmink@opohvt.nl
VOORSTELLEN
Dit schooljaar zijn er veel nieuwe gezichten op ’t Gijmink. Graag stelt iedereen zich aan u voor:
MEESTER MARC
Ik ben meester Marc, vader van twee kinderen. Getrouwd en woonachtig in Enschede.
Opgegroeid binnen een onderwijsfamilie waar eigen ontwikkeling, vertrouwen en respect voor elkaar
voorop stonden, heb ik na 25 jaar gewerkt te hebben in het bedrijfsleven, gekozen voor een carrière
binnen het onderwijs.
De afgelopen vijf jaar heb ik als leerkracht gewerkt binnen het openbaar basisonderwijs in Rotterdam.
Sinds kort ben ik weer terug in het Oosten, voor mij een heerlijke plek om te werken en te wonen.
Kinderen leren de wereld met open vizier en initiatief tegemoet te treden, is voor mij een doel en een
basis waar ik een grote bijdrage aan wil leveren. Ik vind het fantastisch om met uitdagende lessen de
kinderen te stimuleren en te ontwikkelen. Competenties ontwikkelen zoals samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en kinderen helpen om het beste worden dat ze kunnen zijn.
Ieder kind heeft talenten en zoals Rita Pierson zegt: ‘ Every kid needs a champion.’
JUF KATHLEEN
Hi! I’m Kathleen Moore (51) and have joined the Gijmink team as an English
teacher.
Ik ben een vakdocent Engels en ik geef extra Engelse lessen op ‘t Gijmink.
De leerlingen hebben mij inmiddels ontmoet en hebben al een aantal lessen met me gehad. Wat hebben we samen een plezier, en dat in het Engels!
Van oorsprong kom ik uit Canada, maar met een Britse achtergrond. Na
mijn studie in Amerika kwam ik naar Nederland als jeune-fille au-pair. Dat is
inmiddels meer dan 25 jaar geleden. Ik vond het eigenlijk erg leuk in Nederland en ben gebleven. Ik woon in Enschede met mijn man Han en dochter Zoë. (De twee jongens zijn het huis al uit).
De afgelopen 13 jaar heb ik als vakleerkracht Engels gewerkt op een basisschool in Enschede waar ik
les gaf aan kinderen van groep 1 t/m 8. Ook werk ik voor verschillende uitgevers met het schrijven van
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Engelse lesmethodes. Op conferenties ben ik vaak te zien met diverse workshops over Engels in het
basisonderwijs. Ik kom de collega’s van ‘t Gijmink versterken als vakleerkracht Engels in alle groepen.
En daar heb ik zo veel zin in!
MEESTER JORN
Mijn naam is Jorn ter Huurne. Ik kom uit Haaksbergen en ben 22 jaar oud. Ik studeer aan het Saxion in
Enschede de Pabo. Dit schooljaar loop ik mijn LIO stage in groep 4/5. Op de donderdag en vrijdag ben
ik in deze groep te vinden. 3 jaar geleden heb ik mijn eerste stage ook op ’t Gijmink gelopen.
Op de zaterdag en in de vakanties werk ik bij Dierengilde Wielens in Haaksbergen. Dus heb je een keer wat nodig voor je huisdier kom gerust langs 😉.
In mijn vrije tijd ben ik veel op het voetbalveld te vinden. Ik voetbal en geef training bij HSC’21 in Haaksbergen.
Ik heb er veel zin in en we gaan er samen een mooi schooljaar van maken!
JUF ELISA
Hallo allemaal,
Mijn naam is Elisa Pasman, ik ben 20 jaar en woon in Markelo. Ik zit momenteel in
het derde jaar van de PABO in Enschede. Ik zal het komende halfjaar stagelopen op
donderdag en vrijdag in groep 1/2a. Ik heb er zin in en ik ga er een gezellig en leerzaam halfjaar van maken!

MEESTER NICK
Hoihoi! Mijn naam is Nick van Munster en ik ben 21 jaar. Ik kom uit Diepenheim
en ik studeer aan de PABO in Enschede. Ik zit momenteel in het derde leerjaar en
loop stage bij groep 7/8. In mijn vrije tijd voetbal ik bij VV Diepenheim en werk ik
in de recreatie bij Landal Miggelenberg in Hoenderloo
MEESTER WOUT
Dit ben ik…
Ik ben Wout Tijhuis, 17 jaar en ik kom uit Goor. Ik zit in het 2e jaar van de opleiding
onderwijsassistent. Ik word blij van een lach op het gezicht van een kind. Ik help kinderen graag en vind het leuk om ze iets te leren.
In mijn vrije tijd ga ik vaak voetballen en karten. Natuurlijk vind ik het ook gezellig
om leuke dingen te doen met vrienden.
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JORDI
Hallo, mijn naam is Jordi Oude Nijhuis en ik ben student op het ROC van Twente.
De opleiding die ik nu volg is Onderwijsassistent en ben een momenteel bezig met
mijn derde leerjaar. Mij ga je vooral zien in groep 1/2 bij juf Mirthe in de klas.
LOES
Bij interesse kunt u op www.loes.nl/agenda een webinair volgen over de volgende
onderwerpen:

VOORUITKIJKEN NAAR NOVEMBER
Vrijdag 5 november

Nationaal Schoolontbijt

Zaterdag 6 november

Oudpapier ouders groep 7

Maandag 15 t/m vrijdag 19 november

Spreekweek

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

