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OUD PAPIER
Op zaterdag 2 april staan er weer containers aan de parallelweg van
de Deldensestraat. U kunt daar tussen 9.00 uur en 12.00 uur uw oud
papier brengen. De ouders van groep 2 staan bij de containers.
De indeling van deze ochtend staat op Parro, hierin kunt u zien hoe
laat u aan de beurt bent.

ENERGIEKOSTEN
Ook wij zullen op de energiekosten
moeten besparen en vragen u om uw
kind vanaf aanstaande vrijdag extra
warme kleding mee te geven, zodat de
verwarming lager gezet kan worden in
het gebouw. Gezien de verwachte
sneeuwval adviseren wij ook mutsen en
sjaals in de klas.

Wij
feliciteren!
1 april
Emy
10 april
Bram, Milan
13 april
Naomi, Loena
17 april
Noud, Elif

VERKEERSEXAMEN

18 april
Liz

Groep 8 doet op donderdag 7 april het nationale verkeersexamen, dit
bestaat uit een praktisch- en een theoretisch gedeelte. Deze dag
moet de fiets mee naar school. Wij wensen groep 8 veel succes!

19 april
Liam

GROEPSRONDE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN
Op dinsdag 12 april zullen juf Elly en juf Joanneke weer alle groepen
bezoeken met het prentenboek ‘giechelgeheimpjes’. Dit boek vertelt
een verhaal over seksueel misbruik en over machtsmisbruik. Hierover
gaan we met de klas in gesprek. Wat moet je doen als zoiets je overkomt? Bij wie kan je terecht thuis of op school? Voor vragen kunt u
terecht bij bovengenoemde leerkrachten.

EINDMUSICAL GROEP 8
Gelukkig kunnen we dit schooljaar de musical live laten zien aan ouders en overige familieleden. De musical heet: ‘Sabotage op het
spoor’ en wordt op woensdag 13 april overdag opgevoerd voor de
kinderen van school en ’s avonds voor ouders en andere belangstellenden. Kaartjes zijn de week voor de musical te koop in de hal van de
school.

20 april
Liza
21 april
Madelief, Niek
26 april
Bas
27 april
Fem
30 april
Diede
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VOSSENJACHT
Donderdag 14 april vieren we het voorjaar met de hele school. De leerlingen van groep 8 verstoppen zich als
‘vos’ door de wijk en de leerlingen van groep 7 begeleiden de leerlingen van groep 3 t/m 6. De kleuters gaan
onder begeleiding van hulpouders op zoek naar ‘de vossen’. De Ouderraad verzorgt wat lekkers voor ‘de vossen’
en de groepjes onderweg.

PAASWEEKEND
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag hebben de leerlingen vrij.
Wij verwachten iedereen op dinsdag 19 april weer op school.

IEPTOETS
Groep 8 gaat de eindtoets maken op woensdag 20 april en donderdag 21 april. Zij krijgen
hier nadere informatie over van hun leerkrachten.

SCHOOLREIS GROEP 1-2
Op woensdag 20 april gaat groep 1-2 op schoolreisje naar het Giga Konijnenhol. Eindelijk is er weer een schoolreisje mogelijk en wij wensen hen een gezellige en zonnige dag! Denkt u er nog aan om het geld van de
schoolreis van uw kind (eren) te voldoen?

KONINGSSPELEN
De dag voor de meivakantie sluiten we af met de Koningsspelen. De leerlingen uit de bovenbouw zullen de overige leerlingen begeleiden bij de verschillende spelletjes. We krijgen ook een heerlijke lunch aangeboden door
de jarige koning, dus de boterhammen kunnen thuisblijven!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Wij wensen Linda Meijer van harte welkom als nieuw MR-lid. Fijn dat je je wilt inzetten voor ’t Gijmink!
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2 NIEUWE OUDERRAADSLEDEN GEZOCHT

Agenda
April

Ouders gezocht! M/V Bij voorkeur ouders met kinderen in de onderbouw.

De Ouderraad zoekt papa’s en mama’s die met plezier activiteiten
voor de kinderen willen organiseren.
Wat doet de Ouderraad?
De meeste activiteiten voor de kinderen van ods ’t Gijmink worden door de Ouderraad
en leraren georganiseerd, met dank aan de OPC en de vrijwillige ouderbijdrage voor
de financiële steun. De OR mag aan deze festiviteiten meedenken, meedoen en het
voor de kinderen organiseren. Denk aan:
Wat vraagt de Ouderraad van jou? Jij gaat…
•

zien hoeveel de kinderen genieten van de door jouw georganiseerde activiteiten

•

5 á 6 keer per schooljaar vergaderen met een gezellig activiteitenteam, bestaande uit ouders en leerkrachten.

•

een klankbordfunctie hebben voor de ouders van de school. Zij kunnen bij jou
terecht met vragen of ideeën over activiteiten.

•

2 á 3 activiteiten per schooljaar helpen organiseren. Taken als versieren van de
school, inkopen doen of oliebollen uitdelen. Je hoeft dus niet bij alle festiviteiten aanwezig te zijn.

•

denken dat jij dit allemaal niet kan? IEDEREEN kan dit. En de OR-leden laten je
echt niet aan je lot over. Je organiseert de activiteiten niet in je eentje maar altijd samen.

Wil je meer informatie? Spreek gerust één van ons aan op het schoolplein. Of stuur
een mail naar or.odsgijmink@opohvt.nl Je bent ook welkom om vrijblijvend een
vergadering bij te wonen om de gemoedelijke sfeer te proeven. Maar reageer wel snel
voordat alle plaatsen al ingevuld zijn!
Ouderraad ods ’t Gijmink
Marlon, Marloes, Joyce, Thijs, Wouter, Cindy en Vanessa

2 april
Oud papier
Deldensestraat

15 t/m 18 april
vrij i.v.m. Pasen

25 april
t/m
6 mei
Meivakantie

VOORUITKIJKEN NAAR DE MAAND MEI
•

De dag na de meivakantie (maandag 9 mei) gaan groep 7.1 en groep 7.2 gezamenlijk op schoolreis naar de Wilgenwaerd in Nijverdal.

•

Op vrijdag 20 mei komt de Schoolfotograaf!

MEIVAKANTIE
De meivakantie is van maandag 26 april t/m vrijdag 6 mei. Wij wensen iedereen een fijne & zonnige
vakantie.

