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GOUDEN WEKEN 

Om ervoor te zorgen dat er in de 
groepen een goede sfeer komt en 
de kinderen elkaar beter leren 
kennen, zijn we vanaf de eerste   
schooldag gestart met de Gouden 
Weken. Deze eerste weken beste-
den we extra tijd aan het vormen 

van een fijne, sociale groep door middel van diverse spelletjes en andere 
activiteiten.  
 

WELKOM 

Dit schooljaar is juffrouw Nienke Lissenberg gestart in groep 7-8. Ook 
Nick van Münster verwelkomen we op ’t Gijmink; hij zit in zijn laatste 
stagejaar en geeft op donderdag en vrijdag les in groep 7-8. Er  zijn ook 
een aantal  studenten van het Saxion en het ROC.  Zij stellen zich allen 
uitgebreid aan u voor in de volgende info.  

We hebben ook kinderen die dit schooljaar zijn begonnen. Veel plezier 
bij ons op school Zoë, Saar, Adi, Milan en Sverre 

KLASSENOUDERS 

Ook dit jaar hopen we voor elke groep weer één of twee klassenouders 
te krijgen. Klassenouders regelen bv. het vervoer naar een excursie of het 
verjaardagscadeautje voor de leerkracht. Wilt u ons helpen dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

 

In de week van 12 september vinden de kennisma-
kingsgesprekken plaats. Wij zijn blij dat u de tijd neemt 
om met ons over uw kind te spreken. Samen kunnen 
we het beste onderwijs voor uw kind realiseren.  

U kunt zich inschrijven via Parro. 

 

 

 

 
 

Agenda 

September 
  

 

Vrijdag 2 september 

Creatief project 

Groep 4 t/m 7 

Rembrand van RijKar 

 

 

Zaterdag 3 september 

Oud papier 

 

 

 

     Donderdag 9 sept 

informatiemiddag 

 

 

12 sept t/m 16 sept 

Kennismakings- 

gesprekken 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.degezonderij.nl/agenda.jpg&imgrefurl=https://www.degezonderij.nl/Agenda.html&docid=6k3Q1VlNuDHa5M&tbnid=b5Ryjy3-4RDQ9M:&vet=10ahUKEwiwhKvXppDWAhUIsBQKHYa0AbA4ZBAzCC8oLTAt..i&w=300&h=324&bih=643&biw=1366&q=agenda&ved=0ahUKEwiwhKvXppDWAhUIsBQKHYa0AbA4ZBAzCC8oLTAt&iact=mrc&uact=8
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VAKDOCENTEN 

We zijn heel blij met onze vakdocenten. Maar liefst 3 voor gym: Mirjam, Thomas en Niels. Alle groepen krijgen 
dus nu gym van een vakdocent. 

Ellen is onze kookjuf. In september krijgen alle kinderen kookles. 

En in september hebben we de beschikking over 2 grote karren met Lego. Dit is een van de 5 projecten van de 

OPO Hof van Twente: Lego masters 

                                                

OUDPAPIER 

 

Op zaterdag 3 september verzamelen we weer oud papier . De container staat aan de Deldensestraat. De inza-

meling is van 9.00 uur tot 12.00 uur.  

De volgende inzameling is zaterdag 1 oktober. Het is dan de beurt aan de ouders van groep 8 

LEERLINGENRAAD  

De leerlingenraad is al jaren een belangrijk onderdeel van onze school.  

Uit de groepen 5 t/m 8 nemen twee kinderen deel aan deze raad. Zij zijn de ver-
tegenwoordigers van hun groep.  

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar onder begeleiding van juf 
Mariska. Zij bespreken onder andere allerlei zaken die in de klassenvergadering 
naar voren zijn gekomen, bijv. regels op het plein, nieuw speelmateriaal wat er 
zou moeten komen, goede doelen waarover kinderen nadenken. 

Kinderen mogen 2 jaar in de leerlingenraad blijven. Dat betekent dat er ieder jaar in groep 5 en 7 verkiezingen 
worden gehouden voor nieuwe leden. De leerlingen die zich verkiesbaar stellen houden een presentatie aan hun 
groep, waarin ze laten zien waarom zij geschikt zijn als vertegenwoordiger van de groep. De groep kiest demo-
cratisch twee kinderen door te stemmen. 

Dit jaar zijn deze verkiezingen op vrijdag 30 september. 
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INFORMATIEMIDDAG VOOR OUDERS 

Vrijdag 9 september is onze jaarlijkse informatiemiddag. U kunt dan bin-
nenwandelen van 12.45 uur tot 13.45 uur om in de klas van uw kind in-
formatie te krijgen over het komende schooljaar. 

 

  

REMBAND VAN RIJKAR 

Op vrijdag 2 september krijgen we de Remband van RijKar op bezoek. 
Deze kar geeft de mogelijkheid om op het plein met bijzondere materia-
len te werken. De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 zullen deze dag cre-
atief bezig zijn.                                       

GEEN INFO MEER ONTVANGEN 

Ouders van oud-leerlingen die geen info meer willen ontvangen, kunnen 

zich afmelden via onze website www.gijminkgoor,nl, of onderaan de mail 

waarin u de info ontvangt. Omdat er ouders zijn die de info nog graag 

blijven ontvangen, doen wij dit afmelden niet automatisch. 

 

Wij  

feliciteren! 

 
1 september 

Almila  

 

5 september  

Saar 

 

8 september 

Siem  

 

10 september 

Gwen  

 

19 september 

Mattias  

 

19 september 

Alex 

 

20 september 

Merle 

 

26 september  

Diede  

 

26 september 

Milan 

 

http://www.gijminkgoor,nl/

