info December 2021
OUDPAPIER.
Op zaterdag 4 december zijn de ouders van groep 6 aan de beurt om
oud papier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De
inzameling is van 09.00 uur tot 12.00 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 8 januari. Het is dan de beurt aan de ouders van groep 5.

SINTERKLAAS
Natuurlijk bezoekt Sinterklaas ook dit jaar de
Gijminkschool.
Alle leerlingen worden op vrijdag 3 december
om 8.30 uur op school verwacht en denkt u eraan dat zij om 12.00 uur
vrij zijn?
De kinderen krijgen wat te eten en te drinken in de pauze en hoeven dus
niets mee te nemen.

Agenda
december
30 november
Speculaaspop
versieren
2 december
Pietendag
3 december
Sint op school
(12.00 uur vrij)

PIETENDAG
Op donderdag 2 december is er voor de kinderen
van groep 1 t/m 4 een Pietendag. De kinderen
mogen die dag verkleed als Sint of Piet op school
komen. Wilt u zorgen dat de gymschoenen op
school zijn?

GROEP 5 T/M 8
De leerlingen van groep 5 en 6/7 helpen de Sint met het maken van cadeaus en surprises. Deze moeten donderdag 2
december al mee naar school genomen worden.
Graag verpakt in bv. een vuilniszak, zodat we
nog niet kunnen zien hoe mooi alles eruit ziet.
De kinderen van groep 7/8 spelen het dobbelspel.

WELKOM
We heten Teun, Mert en Mason van harte welkom bij ons op school en
wensen hen een fijne Gijminktijd!

4 december
Oudpapier groep 6
23 december
(14.00 uur start
vakantie)

info December 2021
KERST
Woensdag 23 december vieren we Kerst op school. In verband met Corona vieren we het wat minder uitbundig dan vorige jaren, maar zeker
niet minder gezellig. U ontvangt nog van ons
nadere informatie.

Wij
feliciteren!!
2 december
Milan

Donderdag 23 december om 14.00 uur zijn
de kinderen vrij.

4 december
Mika

Wij zorgen dat er veel foto’s gemaakt worden, zodat u vanuit huis mee kunt genieten
van ons Kerstfeest.

6 december
Tygo

OPRUIMDAG
Donderdag 23 december gaan we met zijn
allen de school ‘kerstvrij’ maken en om 14.00 uur mogen alle kinderen
naar huis en begint de vakantie.

KERSTVAKANTIE
De kerstvakantie is van 24 december t/m 10 januari.

OUDERBIJDRAGE
Wat fijn dat al zoveel ouders de ouderbijdrage hebben voldaan. De cadeaus en het lekkers voor alle leerlingen tijdens deze decembermaand
zijn mede mogelijk dankzij u!
Bent u vergeten het Tikkie te voldoen, dan vraagt de OR u vriendelijk om
dit alsnog te regelen.

8 december
Kim
Emir
10 december
Julia
12 december
Tess
13 december
Lauren
16 december
Milou

VOORUITKIJKEN NAAR JANUARI

18 december
Teun

8 januari
10 januari

23 december
Tygo

Oudpapier inzameling door de ouders van groep 5
Weer naar school

24 december
Mert
27 december
Puck
29 december
Mason
30 december
Amina

