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OUD PAPIER 

Op zaterdag 4 juni kunt u het oud papier weer brengen van 9.00 uur tot 
12.00 uur bij de containers aan de Deldensestraat. De ouders van groep 1 
zijn deze zaterdag aan de beurt om te helpen. Meer informatie vindt u in de 
Parro-app.  

AVOND 4-DAAGSE 

De jaarlijkse avondvierdaagse heeft dit jaar alleen deelnemers voor de 
5 km. De aanvangstijd is 18.30 uur. 
Heeft uw kind zich niet ingeschre-
ven via school, maar wil het wel 
meedoen? Dan kunt u op dag 1 
nog voor aanvang inschrijven bij 
het Doesgoor. De kosten zijn 
€4,00 
Startpunt: 
Dinsdag 31 mei: het Doesgoor 
Woensdag 1 juni: Ods ’t Gijmink  
Donderdag 2 juni: Puntdakschool 
Vrijdag 3 juni: de Reggehof 
  

SCHOOLREISJE GROEP 3-4-5-6 

Op vrijdag 3 juni gaan de groepen 3 t/m 6 samen op schoolreis naar het 
Ouwehands Dierenpark. Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisje?  

JUNIVAKANTIE 

De week na Pinksteren heeft onze school een junivakantie. Deze extra week 
konden we inplannen, omdat door ons continurooster de leerlingen meer 
uren school hebben dan wettelijk verplicht is. 
De junivakantie is van maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni 

MUZIEKVOORSTELLING PHION 

Groep 6-7 van juf Tanja en juf Elaine gaat op vrijdag 17 juni onder school-
tijd naar een muziekvoorstelling Phion in Zutphen. Hiervoor wordt u nog 
gevraagd om te rijden. Misschien kunt u alvast in de agenda kijken of u 
kunt. 
 
 
 
 
 

Agenda 

juni 
 

31 mei t/m 3 juni 

Avond vierdaagse 

 

Zaterdag 4 juni 

Oudpapier 

 

6 juni t/m 10 juni 

Junivakantie 

 

Woensdag 8 juni 

Kennismakingsmiddag 

leerlingen Waerden-

borch 

 

Vrijdag 17 juni 

Muziekvoorstelling 

Phion  

Groep 6-7 

 

Woensdag  22 juni 

rapport 

 

Donderdag 23 juni 

Schoolfeestvoorstelling 

 

Zaterdag 25 juni 

Optocht 

 

Maandag 27 juni en 

dinsdag 28 juni 

Vrij 

 

 29 juni t/m 1 juli  

Rapportgesprekken 
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RAPPORT MEE 

Woensdag 22 juni krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 het rapport 
mee.   
Groep 8 krijgt het rapport bij het afscheid. Gesprekken n.a.v. het rapport 
zijn van 29 juni tot en met 1 juli en kunnen worden ingepland via Parro De 
leerlingen van groep 7 krijgen tijdens dit gesprek een voorlopig advies 
voor het Voortgezet Onderwijs. 

SCHOOL- EN VOLKSFEEST 

De vlaggen hangen al in 
Goor; het school-en Volks-
feest kan eindelijk weer 
doorgaan! 
 
Op donderdag 23 juni 
gaan we met de hele 
school naar de voorstel-
ling in de tent.  
Op zaterdag 25 juni lopen 
we met school in de kin-
deroptocht. De exacte tijden van de opstelling hoort u nog van ons. 
Zondag ziet u de leerlingen van groep 8 op de wagen van ‘t Gijmink  

VRIJE DAGEN  

Alle leerlingen en leerkrachten hebben maandag 27 juni een vrije dag. 
Ook hebben alle leerlingen op dinsdag 28 juni vrij  i.v.m. een studiedag 
van de leerkrachten. 

VRIJWILLIGERS BUURTHUIS 

Buurthuis ’t Gijmink is op zoek naar vrijwilligers 
om te helpen bij de kinderactiviteiten. Door Co-
rona zijn er lang geen activiteiten georganiseerd 
en nu het weer mag, hebben we te weinig vrijwil-
ligers om ook daadwerkelijk iets te kunnen orga-
niseren. Denk aan knutselmiddagen op de 
woensdag, de gebruikelijke bingo, een kinder-
disco, een playback show of lekker wat waterpret. 
We willen dit minstens 1x in de maand voor alle 
kinderen van ’t Gijmink organiseren, maar hebben dus hulp nodig! Samen 
brengen we de kinderactiviteiten terug! 
Wat wordt er van je verwacht? 
Eigenlijk valt de tijd en inzet heel erg mee. We hebben ongeveer 4 ouders 
per activiteit nodig. Een activiteit vindt 1x per maand plaats, op de woens-
dagmiddag van 15.00 uur - 16.30 uur. En met een mooie poule aan vrijwil-
ligers, kunnen we dit ook nog eens mooi rouleren!  

Wij 

feliciteren! 

 

1 juni 

Leen 

Chris 

Ria  

Juf Tanja 

 

11 juni 

Emy  

 

14 juni 

Fay  

 

18 juni 

Reina  

Deon  

Lotte 

 

20 juni 

Ian  

Liz 

 

23 juni 

Lasse  

 

29 juni 

Ruben 

Vigo  
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Wil je helpen? 
We willen heel graag alle kinderen een mooi activiteitenprogramma gaan bieden na de zomervakantie. Wil jij 
jouw steentje bijdragen of heb je nog vragen, neem dan contact op met Chantal van de Vijver via telefoon-
nummer 06-57 56 12 13, whatsappen mag natuurlijk ook! 
 
 
 


