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OUDPAPIER.  

Op zaterdag 2 november halen de ouders van groep 7 oud papier op. 
We verwachten hen om 9.00 uur op school. 

‘OPENING ’  GEVELVERSIERING 

Maandagmorgen 4 november om 11.00 uur 
komt wethouder van Zwanenburg om de gevel-
versiering officieel in gebruik te nemen. 

U bent van harte welkom om te komen kijken 
en een kop koffie mee te drinken. 

STAKING 

Woensdag 6 november zal onze 
school gesloten zijn i.v.m. de lande-
lijke staking.  

VERKEERSOUDERS 

Naast Ilse Kevelham is Marloes ten 
Hake onze verkeersouder. Alvast 
bedankt voor jullie hulp en inzet. 
En Bianca Zweers bedankt dat je dit zoveel jaren hebt gedaan! 

DE DEMOCRATIEFABRIEK 

Groep 6/7 gaat woensdag 13 november naar de Democratiefabriek. 
Het gaat over thema’s als: conflicten, macht en democratie.  
We worden om 8.30 uur verwacht in de Klokkenkamp aan de Diepen-
heimse weg in Goor. Daarom vragen we de kinderen om zelfstandig naar 
de Klokkenkamp te komen. Om 9.45 gaan we gezamenlijk weer naar 
school. 

FIETSENKEURING 

Woensdag 13 november komen er weer 
mensen op school van Veilig Verkeer Ne-
derland om de jaarlijkse fietsenkeuring te 
houden.  

Onderaan de Info staat een lijst met pun-
ten waar op gelet zal worden. Het zou fijn 

zijn als u van tevoren de fietsen thuis even wilt bekijken. 

Kinderen van groep 4 t/m 8 worden verzocht de fiets mee te nemen. 
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SCHRIJVER OP SCHOOL  

Op woensdag13 november krijgt groep 4/5 bezoek 
van de schrijfster Annet Jacobs. 

Zij is o.a. bekend van de serie boeken over de ver-
liefde juf. Wij hebben op school al een stapel boeken 
van haar, zodat we ons goed voor kunnen bereiden 
op haar bezoek. 

SPREEKWEEK 

Net als vorig schooljaar is er van 11 t/m 22 november een ‘spreekweek’. 
U kunt als ouder aangeven of u een gesprek wilt met de leerkracht. Deze 

gesprekken vinden overdag na schooltijd plaats. 
Vanaf groep 5 mogen ook de leerlingen meeko-
men. 
Via Parro ontvangt u de week ervoor een uitno-
diging. 
De rapporten worden in maart meegegeven.  
De contactavonden zijn de tweede week van maart. 

WELKOM 

We heten Nora van harte welkom bij ons op school en wensen haar een 
fijne Gijminktijd! 

INFORMATIE GROEP 8 

Voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) De Waerdenborch, vesti-
ging Goor: 
Donderdag 14 november 2019 19.30 uur Goor Gruttostraat 1 
Open Huis voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s): 
Vrijdag 31 januari 2020 18.30 – 21.00 uur Goor 
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassen: 
Woensdag 3 juni 2020 13.30 – 16.00 uur Goor 
Kennismakingsavond voor ouder(s)/verzorger(s): 
Woensdagavond 3 juni 2020 19.30 uur Goor 
 
Twickel Delden 
Informatieavond ouders groep 8: donderdag 7 november 19.30 uur 

MINILESJES WAERDENBORCH 

Op donderdag 14 november gaan we met groep 8 op de fiets naar de 
Waerdenborch om enkele lessen te volgen. Juf Mariska gaat mee. De kin-
deren mogen om 15.00 uur zelf naar huis fietsen. 

 

Wij  

feliciteren! 

1 november 

Nora 

 

3 november 

Jack  

 

6 november 

Luca  

 

8 november  

Saïd 

 

11 november 

Merle  

 

14 november 

Milan  

 

16 november 

Dion  

 

19 november 

Jevy  

 

21 november 

Mees  

 

21 november 

Ali 

 

26 november 

Aylin  

 

26 november 

Keano  
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INVAL 

Joanneke Huuskes en Elly Schutten gaan van 11-15 november op studiereis naar Finland. Die dagen zal er ver-
vanging voor hen komen.  

PEPERNOTEN BAKKEN 

Voor je het weet is het al weer zover en is het december. 
Maandag 2 december willen we weer graag met alle kinderen gaan pe-
pernoten bakken. Dit kunnen we niet zonder hulp van ouders Wie wil ons 
die dag helpen? U kunt zich opgeven via de Parro-app of via de ouder-
raadmail: or.odsgijmink@opohvt.nl  

VOORUITKIJKEN NAAR DECEMBER 

Maandag 2 december  Pepernoten bakken 
Dinsdag 3 december  Pietendag groep 1 tm 4 
Donderdag 5 december  Sinterklaas (’s middags vrij)  
Zaterdag 7 december  Oudpapier ouders groep 6 
Vrijdag 13 december  Paardenmarkt (vanaf 10.15 uur vrij) 
Donderdag 19 december Kerstdiner op school (’s middags vrij, ’s avonds naar school) 
Vrijdag 20 december  12.00 uur start van de vakantie 
21 december-5 januari  Kerstvakantie 
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