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WE ZIJN WEER BEGONNEN! 

Hopelijk heeft iedereen een fijne 
vakantie gehad. We gaan er samen 
weer een fijn schooljaar van maken! 

GOUDEN WEKEN 

Om er voor te zorgen dat er in de 
groepen een goede sfeer komt en 
de kinderen elkaar beter leren ken-
nen, zijn we gestart met de Gouden 
Weken. De eerste 4 weken zullen we extra tijd besteden aan het vormen 
van een fijne, sociale groep door middel van diverse spelletjes en andere 
activiteiten.  

INFORMATIEMIDDAG. 

Op vrijdagmiddag 6 september van 13.00 uur tot 13.45 uur is er op 
school een informatiemiddag. Deze middag kunt u in de klas van uw 
kind(eren) rondkijken. Leerlingen en leerkrachten zullen zoveel mogelijk 
informatie geven over het werken in de groep van uw kind. 

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 juf. Wilt u ons helpen dan kunt u zich tij-
dens de informatiemiddag opgeven. 

WELKOM EN AFSCHEID 

We heten Juliette van harte welkom in groep 3 en wensen haar een fijne 
Gijminkschooltijd. 

Djeno en Kira wensen we veel succes op hun nieuwe school. 

GEEN INFO MEER ONTVANGEN 

Ouders van oud-leerlingen van onze school 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 automa-
tisch. 
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OUDPAPIER. 

In september wordt het oudpapier opgehaald door de wagenbouwers. 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Ook dit jaar voeren we kennismakingsgesprekken. Alle ouders kunnen 
zich vanaf 2 september inschrijven via Parro. De gesprekken vinden 
plaats in de week van 9 september. Tijdens dit gesprek kunnen ouders en 
leerkrachten hun verwachtingen uit spreken over het komende school-
jaar. 

Omdat de periode van deze gesprekken tot de Cito 
eind februari lang is, is er in november een spreek-
week. Ouders kunnen intekenen voor een gesprek 
met de leerkracht van hun kind. Deze gesprekken 
zullen overdag plaatsvinden. Natuurlijk nemen we 
eerder contact met u op bij bijzonderheden.  

Na de cito’s zullen in maart de contactavonden plaatsvinden en krijgen 
de leerlingen hun rapport. Bij groep 8 zal in deze periode de definitieve 
keuze voor het voortgezet onderwijs plaatsvinden.  

LEERLINGENRAAD  

Ook dit schooljaar zullen er verkiezingen plaats vinden voor de leerlin-
genraad. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit 
elke groep 2. Elk schooljaar worden de leerlingen uit groep 5 en 7 geko-
zen. Leerlingen die gekozen zijn zitten twee jaar in de 
leerlingenraad.DELIJKE STAKING  

VERKEERSOUDER  

We zijn op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Samen met Ilse Kevel-
ham zorgt de verkeersouder voor contacten met VVN en helpt hij/zij met 
het regelen van het verkeersexamen. Voor vragen kunt u contact opne-
men met Ilse of met Bianca Zweers. 

DOPPEN 

Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Ge-
leidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoe-
ding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar 
lever ze in op school. Je steunt niet alleen de opleiding van onze gelei-
dehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Beneden in de hal staat 
een mand om de doppen te verzamelen. 

 

Wij  

feliciteren! 

 
1 september 

Almila  

 

8 september 

Siem  

 

10 september 

Gwen  

 

13 september 

Emma  

 

16 september 

Sepp  

 

19 september 

Mattias  

 

19 september 

Alex  

 


