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OUD PAPIER 

Op zaterdag 2 juli kunt u het oud papier weer brengen van 9.00 
uur tot 12.00 uur bij de containers aan de Deldensestraat.         
Leerkrachten en de Oudpapier Commissie zijn deze zaterdag aan 
de beurt om te helpen.  

AFSCHEID JUF TAMARA 

 

Tot onze spijt zal onze intern begeleider Tamara Finke het Gijmink 
na dit schooljaar verlaten. Zij heeft aangegeven het liefst op één 
school te werken en dat wordt Obs Azelo.  

We zijn momenteel bezig om de vacature van intern begeleider 
op ’t Gijmink in te vullen. Mochten we hierover meer informatie 
hebben, dan houden we u op de hoogte. 

Wij willen Tamara hartelijk bedanken voor haar inzet, haar oog 
voor zorgleerlingen en de begeleiding van collega’s. 

WISSELMIDDAG 

 

Op maandagmiddag 4 juli gaan onze 
leerlingen een kijkje nemen in hun 
nieuwe groep. De leerlingen van groep 
8 worden die middag opgevangen 
door juf Bernardien. 

 

 

 

WELKOM! 

 

We heten Saar, Sverre, Adi, Zoë en Milan (na de vakantie) van 
harte welkom op school en wensen hen een fijne Gijminktijd! Ook 
juf Nienke wensen we welkom binnen de school. 

 

 

Agenda 
 

 

 

Zaterdag 2 juli 

Oud papier 

 

Maandag 4 juli  

Wisselmiddag 

 

Woensdag 6 juli  

t/m 8 juli 

Kamp groep 8 

 

Woensdag 13 juli 

Uitzwaaien groep 8 

 

Donderdag 14 juli 

Met school naar de 

kinderboerderij 

 

Vrijdag 15 juli 

Start zomervakantie 

om 12.00 uur 

 

Maandag 29 augustus 

Start nieuwe school-

jaar 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

https://maken.wikiwijs.nl/111597/Workshop_interactie_in_de_klas_met_digibord
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

De groepsverdeling voor volgend schooljaar is rond. We zijn blij 
dat we alle groepen weer kunnen bezetten, ondanks het leraren- 
tekort. Naast onze vaste collega’s mogen we ook een nieuwe     
collega en een aantal stagiaires verwelkomen. 

Groep 1-2a  Juf Mieke en juf Elly  
Groep 1-2b  Juf Mirthe en juf Elaine 
Groep 3  Juf Wendy en juf Elaine (stagiaire juf Lianne) 
Groep 4-5  Juf Femke en juf Henriette 
Groep 6-7 Juf Tanja en juf Nienke (stagiaire meester 

Nick) 
Groep 7-8  Juf Mariska en juf Joanneke 
 

• De verdeling van de leerlingen in groep  1-2 en groep 7 is 
inmiddels gecommuniceerd met de betreffende ouders. 

• Juf Henriëtte en juf Lianne zullen de leerlingen met extra 
zorg begeleiden op school. 

• Bernardien Nijhof is natuurlijk ook volgend jaar directeur 
van ’t Gijmink en zij zal evenals dit jaar ondersteund wor-
den door Joanneke Huuskes 

• In de loop van het schooljaar zullen er nog meerder stagi-
aires aansluiten bij ons team. 

  

KAMP GROEP 8  

Groep 8 gaat van woensdag 6 juli 
t/m vrijdag 8 juli op kamp naar 
Summercamp Heino. We sluiten op 
vrijdag af met een bezoek aan     
attractiepark Slagharen. Wij willen 
de OPC bedanken voor de             
financiële bijdrage aan deze leuke 
dagen. 

De leerlingen van groep 7.2       
worden tijdens kamp van groep 8 
opgevangen door collega’s. 

 

 

 

 

Wij feliciteren 

in juli!! 
 

4 juli 

Yfke  

 

5 juli 

Pim 

 

 8 juli 

Romée 

 

15 juli 

Sam  

 

18 juli 

Juf Joanneke 

 

22 juli 

Joah  

 

27 juli 

Changle 

 

31 juli 

Luuk  
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DALTON INTERNATIONAL 

 

Sinds juni 2022 mogen wij, Ods ’t Gijmink, ons   
‘Nominated Member of Dalton International’ noemen.    
 
Wat is Dalton International?   
Dalton International wil de vernieuwing van het Dalton-
onderwijs stimuleren door internationale uitwisseling 
van expertise. De Internationale Daltonconferenties in 
verschillende landen in Europa geven die mogelijk-
heid. Dalton International is gespecialiseerd in het op-
leiden van leerkrachten door het geven van Dalton-
cursussen op internationaal niveau.    
 
Dalton International is de enige instelling die het Dalton 
predicaat aan scholen mag uitreiken. Scholen die bij    
Dalton International zijn aangesloten komen uit o.a.  Oos-
tenrijk, Tsjechië, Slowakije, Polen, China en Australië.    
 
Wat is onze visie en hoe sluit Dalton International daarbij aan?   
Iedereen is tegenwoordig online. De wereld is om de hoek. Het wordt steeds belangrijker om jezelf te 
laten zien. Je eigen talenten laten zien is essentieel in de maatschappij. Maar dan moet je wel eerst we-
ten wat je goed kunt en wie je eigenlijk bent. Wat wil je bereiken? En wat heb je daarvoor nodig? Daar 
werkt het team van Ods ‘t Gijmink samen met de kinderen aan; bewust worden van jezelf. Onze hoog-
ste opdracht voor ieder kind is dan ook:   
 
‘Moedig met je eigen persoonlijkheid de wereld in’   
 
Zelfbewust, weten wat je kan, hoe je iets wilt bereiken en wereldwijs. Voor deze missie komen we elke 
dag naar school.    
 
                   

BRUILOFT JUF BERNARDIEN 

Op vrijdag 8 juli stapt juf Bernardien in het huwelijksbootje met 
haar Bas. Het bruidspaar zal ’s middags nog even onze school be-
zoeken. Wij wensen Bas & Bernardien een prachtige dag en een 
héél gelukkig huwelijk! 
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UITZWAAIEN GROEP 8 

Op woensdag 13 juli zwaaien we met de 
hele school groep 8 uit om 10.15 uur. De 
rode loper wordt uitgerold door de toe-
komstige groep-8ers.  

Iedereen is van harte welkom om mee te 
zwaaien! 

ZOMERVAKANTIE  

Vrijdag15 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Alle leer-
lingen zijn dan om 12.00 uur vrij, nadat we natuurlijk gezamenlijk 
in de hal het Gijminklied hebben gezongen, de polonaise hebben 
gelopen en de bel hebben geluid! 
Maandag 29 augustus om half negen wordt iedereen weer ver-
wacht in de nieuwe groep! 
 

Wij feliciteren 

in augustus!! 
 

2 augustus 

Liam  

 

10 augustus 

Siem 

 

12 augustus 

Amy 

Nina 

 

13 augustus 

Yanna 

 

15 augustus 

Sverre 

Adi 

 

18 augustus 

Daphne  

 

20 augustus 

Juf Femke 

 

23 augustus 

Talien  

 

25 augustus 

Lieva  

 

28 augustus 

Lex  

Maylynn 

 

30 augustus 

Elin  

Lieve 

Zoë 
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