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 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

Op vrijdag 5 november doen wij mee aan 

het Nationaal Schoolontbijt. 

 Deze dag krijgen de kinderen een gezond 

ontbijt. Met ons schuiven meer dan een half 

miljoen kinderen in Nederland aan de ont-

bijttafel. 

 

Dus kom met een lege maag en de 4B’s op school! 

De leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken bord, beker en bestek van 

school. 

OUD PAPIER 

Op zaterdag 6 november zijn de ouders van groep 7 aan de beurt om 

oud papier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De 

inzameling is van 09.00 uur tot 11.00 uur. De indeling van deze ochtend 

staat in Parro, hier kunt u zien hoe laat u aan de beurt bent. 

De volgende inzameling is op 4 december. Het is dan de beurt aan de 

ouders van groep 6. 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8,  

Op de websites van de verschillende VO-scholen vindt u veel informatie 

over het nieuwe schooljaar. 

Hierbij enkele data om rekening mee te houden: 

• De Waerdenborch, Goor 

 3 november informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8. 

 In november en december zullen de leerlingen worden 

 uitgenodigd voor een meeloopdag onder schooltijd. 

 De datum van de Open dag is nog niet bekend. 

• Twickelcollege Delden 

 15 november informatieavond van 19.00-20.00 uur, voor 

 ouders/verzorgers groep 8. 

 Aanmelddagen 29 en 30 maart 

 Doe-middag Route 10-14 voor leerlingen groep 8. Woensdag 17 

 november 2021 van 14.45-16.10 uur. 

 Minilessen voor leerlingen groep 8. Dinsdag 23 november 2021 

 en woensdag 9 februari 2022 van 14.45-16.00 uur. 

 

 

 
 

Agenda 

November 
  

 

Vrijdag 5 november 

Nationaal school- 

ontbijt 

 

Zaterdag 6 november 

Oud papier 

 ouders groep 7 

 

Maandag 15 novem-

ber t/m vrijdag 19  

november 

Spreekweek 

 

Vrijdag 19 november 

Voorstelling Krriebels 

de minimusical 

 

Vrijdag 26 november 

Brandweer in de klas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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• Reggesteijn Rijssen  

 18 en 23 november informatieavond voor

 ouders/verzorgers groep 8. 

 19 januari is de Open dag. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

We zijn heel blij dat Wendy van Til onze medezeggenschapsraad komt 

versterken.  

Mocht u ook belangstelling hebben, kom vrijblijvend een vergadering 

bijwonen om te zien wat er zoal besproken wordt. Informatie kunt u op-

vragen bij juf Tanja, juf Elly of juf Femke 

DOPPEN 

 

Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Ge-

leidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. 

Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze 

in op school. Je steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, 

maar spaart ook nog eens het milieu. Beneden in de hal staat een mand 

om de doppen te verzamelen. 

 

PANTOFFELS 

 

Wij willen u vragen om uw kind (groep 3 t/m 8) 

pantoffels mee te geven naar school. We merken dat zowel de hal als de 

klassen erg vuil worden door het zwarte zand rondom de school. We ho-

pen dit door het gebruik van pantoffels te verminderen. 

VOORSTELLING 

 
Vorig schooljaar zouden we de voorstelling ‘Krriebels de minimusical’ 

bekijken op school, maar vanwege Corona kon dit niet doorgaan. Nu 

staat deze voorstelling over weerbaarheid, grenzen stellen en verliefd zijn 

gepland op vrijdag 19 november. De voorstelling is opgesplitst in groep 

1 t/m 5 en groep 6 t/m 8.  

 

 HOOFDLUIS 

Gelukkig kan de luizencontrole weer gewoon op school plaatsvinden. De 

groep ouders van de luizencontrole is op zoek naar twee extra ouders 

om te helpen met het controleren van alle leerlingen. Doorgaans vindt 

dit plaats na alle vakanties. Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aanmel-

den bij Joanneke Huuskes of Karin Zendman. 

 

Wij  

feliciteren! 

 
1 november  

Nora 

 

6 november 

Luca 

 

7 november 

Jonathan 

 

8 november 

Said 

 

11 november 

Merle 

 

14 november 

Milan 

 

16 november 

Mats 

 

18 november 

Juf Tamara 

 

19 november 

Jevy 

 

21 november 

Mees en Ali 

 

23 november 

Vigo 

 

26 november 

Aylin en Keano 

 

30 november 

Hannah 
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SPREEKWEEK 

De spreekweek is in de week van 15 november. U kunt zich een week voor de spreekweek inschrijven via Parro. 

De gesprekken vinden na schooltijd plaats en leerlingen vanaf groep 5 zijn natuurlijk bij het gesprek aanwezig. 

WELKOM 

We heten Hannah en Mats van harte welkom en wensen hen een hele fijne Gijminktijd! 

 

VAKLEERKRACHT GYM 

Ons bestuur OPO Hof van Twente heeft geregeld dat ook de leerlingen van de middenbouw twee keer per week 

gymles van een vakleerkracht krijgen. Vanaf november heeft groep 3 gym op woensdag en vrijdag. Groep 4,5 

heeft gym op donderdag en vrijdag. Meester Niels zal naast meester Reinier en juf Mirjam de gymlessen op ’t 

Gijmink geven. 

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR OUDERS VAN KINDEREN GROEP 7, 8 EN VOORTGEZET 

ONDERWIJS 

 

Speciaal voor ouders met een kind in groep 7, 8 of op het voortgezet onderwijs organiseert Tactus 

Verslavingszorg in samenwerking met Helder Theater een online informatiebijeenkomst op woensdagavond 3 

november van 19.30 tot 21.00 uur.  

Centraal staat de invloed die je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. Acteurs spelen scenes 

afgewisseld met interessante theorie.  

Hoe zit het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? Ouders krijgen uitleg en tips om met hun toekomstige puber om 

te gaan.  

Het programma duurt 90 minuten en kan vanuit huis gevolgd worden. De avond wordt online aangeboden. 

Aanmelden kan via www.tactus.nl/ziendrinkendoetdrinken 

 

 

 

http://www.tactus.nl/ziendrinkendoetdrinken
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RECYCLE SINTMARKT 

 

Leerkrachten en leerlingen van het Twickel college Delden organiseren een Recycle-Swap Sint speelgoedruil-

markt op zaterdag 6 november van 9.30 uur tot 12.00 uur in de hal van het Twickel College in Delden, aan de 

Schoppenstede 19. 

 Er is kinderopvang voor jonge kinderen en een koffiehoek, zodat je rustig kunt kijken of er spullen zijn die je 

kunt ruilen met eigen meegebracht speelgoed. Geef speelgoed en kinderkleding een 2e leven Het Twickel Colle-

ge wil helpen verduurzamen en organiseert voor de tweede keer deze speelgoedruilmarkt in Delden.  

De inbreng van kleding en speelgoed vindt plaats op vrijdag 5 november, tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de hal 

van de school. Alle ouders uit de Hof van Twente zijn welkom. Ruilen is het nieuwe kopen.  

DE WAANZINNIGE BOOMHUT IN DE REGGEHOF 

 
Speciaal voor de fans van de boekenreeks! Na het grote succes van De Waanzinni-

ge Boomhut van 13 Verdiepingen, die zowel de ZAPP Theaterprijs als een Zilveren 

Krekel won, komt Meneer Monster terug met een nog stommer theaterstuk! Andy 

en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog. Met zo mogelijk nog meer fantas-

tische uitvindingen. Een wortelkanon met raketaandrijving, een Vermom-o-matic 

5000, een Opleidingsinstituut voor Ninja-slakken, een vliegende gebakken-ei-auto 

en een hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur.  

 

Ook nu is het publiek weer razend enthousiast het waanzinnige avontuur met een hongerige rups, een vijandig 

groentekoninkrijk, een 100 jaar durende Ninja-slakken-reis en ontmoeten ze hun grootste vijanden: Groentes. Dit 

alles is in De Reggehof te bewonderen op zaterdag 13 november vanaf 15:00 uur.  

 

REGGEHOF CINEMA 

 
Sinterklaas zal op 13 november aanmeren in Nederland. Zijn komst blijft ook door RH Cinema niet onopgemerkt, 

want al vanaf 10 november draait de nieuwste Club van Sinterklaas in De Reggehof.  ‘Het verloren Pietje’, zo luidt 

de ondertitel en dat is precies waar het allemaal om draait in de film: om het jonge Pietje Fernando dat onbe-

doeld het Sinterklaasfeest in gevaar brengt. 

 

Het muzikale avontuur is een feestje voor kinderen en ouders van alle leeftijden. Tot het vertrek van de Sint op 

woensdagen (15:00) en zondagen (13:30) in De Reggehof te zien. 

 

 

http://www.reggehof.nl/
het%20jonge%20Pietje%20Fernando%20onbedoeld%20het%20Sinterklaasfeest%20in%20gevaar%20te%20brengen

