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GEEN OPEN DAG
Op dinsdag 1 maart stond de Open Dag gepland
voor alle Goorse basisscholen. Helaas gaat deze
Open dag niet door.
Wilt u een goed woordje voor ons doen en Ods ’t
Gijmink aanraden bij vrienden, familie, buren of
kennissen?
Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met ons
voor een gesprek en een rondleiding.

CORONA
We zijn blij met alle versoepelingen wat betreft Corona. Alle leerlingen
kunnen weer hun eigen ingang nemen in de school: groep 1-2-3 bij het
kleuterplein en groep 4-5-6-7-8 bij het bovenbouwplein.
U bent als ouder weer welkom in het gebouw. We willen de ouders van
groep 1-2 nog wel vragen buiten afscheid te nemen. We willen wel weer
de inloopochtenden opstarten voor de ouders van groep 1-2, zodat u de
mogelijkheid krijgt om even mee te kijken in de klas van uw zoon of
dochter. De inschrijving hiervan verloopt via Parro.

WELKOM EN VEEL SUCCES!
Wij heten Zack welkom in groep 7 (7-8). Een hele fijne Gijminktijd gewenst, Zack!

OUD PAPIER
Op zaterdag 5 maart zijn de ouders van groep 3 aan de
beurt om oud papier te verzamelen. De container staat
aan de Deldensestraat. De inzameling is van 9.00 uur
tot 12.00 uur.
De indeling van deze ochtend staat in Parro, hierin kunt
u zien hoe laat u aan de beurt bent.
Op zaterdag 2 april zijn de ouders van groep 2 aan de beurt

AVOND VIERDAAGSE
De organisatie van de Avond 4-daagse is op zoek naar 2 nieuwe leden.
Mocht er interesse zijn of wil men meer informatie dan kan er contact
worden opgenomen via: frankenjanetvrielink@gmail.com of 0628349885 (Janet Vrielink)

Agenda
maart
dinsdag 8 maart
Rapport mee
maandag 14 t/m
vrijdag 18 maart
rapportgesprekken
woensdag 23 maart
Dalton Studiedag
(leerlingen vrij)
maandag 28 maart
Openbaar primair
Onderwijs
Hof van Twente
Studiedag
(leerlingen vrij)
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RAPPORT EN RAPPORTGESPREKKEN
Op dinsdag 8 maart krijgen alle leerlingen hun rapport
mee.

Wij
feliciteren!

De gesprekken met de leerkracht van uw kind vinden
plaats vanaf 10 maart t/m 18 maart. U kunt zich inschrijven in Parro. De gesprekken kunnen weer fysiek
plaatsvinden, dus we zien u graag weer op school.

1 maart
Lennon

Leerlingen vanaf groep 5 adviseren wij aanwezig te zijn
bij het gesprek, het gaat tenslotte om hun rapport!

4 maart
Lynn

Leerlingen en ouders van groep 8 hebben adviesgesprekken in de week
van 28 februari t/m 4 maart

SCHOOLREISJES
Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL02 SNSB 0908 8392 94
t.n.v. Stichting Ouders en Vrienden van de Openbare Basisschool ‘t
Gijmink
LET OP: dit is een ander rekeningnummer dan in het verleden.
Wilt u het bedrag overmaken onder vermelding van de naam van uw
kind en de groep?

5 maart
Lieke
9 maart
Noëlle
Waylon
15 maart
Vayèn
16 maart
Juf Bernardien

Groep 1 en 2 gaat op 20 april naar het Giga konijnenhol, kosten € 24
Groep 3, 4, 5 en 6 gaan op 3 juni naar Ouwehands Dierenpark, € 30
Groep 7 gaat op 9 mei survivallen bij de Wilgenweard . Kosten € 32
Groep 8 gaat naar Heino op kamp op 6,7en 8 juli. Kosten € 72,50
De oudpapier commissie doet een bijdrage van € 50 per leerling voor het
kamp van groep 8. De werkelijke kosten zijn dus €122,50.

21 maart
Jurre
22 maart
Jayden

Er bestaat de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de kosten
van schoolreisjes bij de Gemeente Hof van Twente

23 maart
Ivy

VOORUITKIJKEN NAAR APRIL

24 maart
Arda
Sep

De musical van groep 8 is op woensdag 13 april.

