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 OUD PAPIER 

Op 3 oktober zijn de ouders van groep 8 aan de beurt om het oud pa-
pier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De inza-
meling is van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

De volgende inzameling is op 7 november. Het is dan de beurt aan de 
ouders van groep 7. 

MINILESSEN WAERDENBORCH GOOR 

Op donderdag 29 oktober zullen alle leerlingen van groep 8 een aantal 

minilessen volgen op de Waerdenborch in Goor. Het programma begint 

om 13.00 uur en zal tot 15.00 uur duren. De heenweg gaan we gezamen-

lijk op de fiets. Juf Mariska gaat deze middag mee.  

VOORBEREIDING OP VOORTGEZET ONDERWIJS  

Waerdenborch 

De voorlichtingsavond voor ouders is op donderdag 5 november 2020 

om 19.30 uur aan de Gruttostraat 1 in Goor.  

Het Open Huis is op vrijdag 29 januari 2021 vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur 

in Goor.  

Zone College Borculo 

Op woensdagmiddag 18 november van 12.30 – 14.45 uur organiseren zij 
de Groene MeeMaakDagen. De leerlingen maken kennis met groene 
vakken, theorievakken en ze krijgen algemene informatie over de school. 
U kunt uw kind opgeven door een e-mail te sturen naar 
hbrink@zone.college.   

Op 25 november 2020 en 20 januari 2021 van 15.00 uur tot 20.00 uur zijn 
de Open Dagen. Aanmelden kan via de website: 
www.zone.college/open-dagen-almelo. 

 

Reggesteyn Rijssen 

In verband met de ontwikkelingen met Corona organiseert de school in 

de week van 9 tot en met 13 november 2020 ‘De week van Regge-

steyn’.  In deze week wil de school ouder(s) en/of verzorg(s) en leer-

lingen op alternatieve (digitale) manieren kennis laten maken met Reg-

gesteyn.  

 

 

 
 

Agenda 

Oktober 
  

 

 

 

Zaterdag 3 oktober 

Oud papier 

 

 

 

Dinsdag 6 oktober 

Boekenruilbeurs 

 

 

 

Herfstvakantie  

12 t/m 16 oktober 

 

 

 

Donderdag 29 oktober 

Groep 8 

Minilessen 

Waerdenborch 

 

 

http://www.zone.college/open-dagen-almelo
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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EVEN VOORSTELLEN 

 

Tamara Finke 

Dit schooljaar zal Tamara Finke op dinsdag aanwezig zijn om een kwaliteitsimpuls te geven aan de zorg op  

’t Gijmink. Zij zal zich richten op de groepen 1 t/m 3. Samen met Joanneke Huuskes zullen zij dit schooljaar het 

zorgteam vormen. Wij zijn blij dat zij het team komt versterken.  

 

 
 

 

Lianne Rood 

Als nieuw gezicht binnen Ods ‘t Gijmink stel ik mij graag voor. Mijn naam is Lianne Rood. Binnen de school 

ben ik werkzaam als Onderwijsassistent en loop ik ook stage voor de deeltijd pabo.  

Tijdens mijn werkzaamheden als onderwijsassistent zal ik leerlingen extra begeleiden buiten de klas en op 

woensdag ben ik in groep 3/4 aanwezig om hier te ondersteunen.  

Op vrijdag loop ik stage in groep7/8. 

Sinds mei 2019 ben ik werkzaam voor stichting OPO HvT. 

In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en dit hoop ik ook in combinatie met mijn studie muziekspecialist 

basisonderwijs veel te mogen doen op school.  

 

 
 

 

Eline Bouwmeester 

Hoi allemaal, ik ben Eline Bouwmeester en ik ben eerstejaars student aan de pabo in Enschede. Dit schooljaar 

kom ik op de donderdag en vrijdag stage lopen bij jullie op het Gijmink. Het eerste half jaar kunt u mij vinden 

in groep 5 bij juf Wendy en juf Femke. Ik verheug me erg op dit jaar en ben benieuwd wat er komen gaat! 
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Yannick Kellekule 

Mijn naam is Yannick Kellekule. Ik ben 21 jaar oud en woon in Haaksbergen. Ik studeer op het Saxion(Enschede) 

aan de pabo en ik zit in het eerste leerjaar. Ik loop stage bij groep 3/4 op de donderdag en vrijdag bij Tanja.  

Zelf sport ik graag en ben ik in de sportschool te vinden, net als op de voetbalvelden. Ik ben selectietrainer bij 

Hsc’21 bij de Jo15 jeugd. Mijn vooropleiding was Sport en bewegen en Management. 

 

 
 

Lysanne Bakker 

Mijn naam is Lysanne Bakker. Ik ben 18 jaar en kom uit Markelo. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en ik zit 

in mijn 3e leerjaar. Dit jaar loop ik stage in groep 1/2b. Ik ben hier om kinderen te begeleiden en leerkracht 

ondersteunend te zijn. Niet geheel onbelangrijk, ik ben er natuurlijk ook om mijn diploma te behalen en er een 

leuk jaar van te maken. 

 

 
 

Zara Jimenez 

Mijn naam is Zara Jimenez, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Goor. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent. Dit jaar 

loop ik stage in groep 1/2a. In mijn vrije tijd speel ik hockey bij hockeyclub GMHC, en ik hou er ook van om leuke 

dingen te ondernemen met mijn vriendinnen.  

 

 
 

CONTACTEN MET LEERKRACHTEN  

 

We willen u vragen om zoveel mogelijk overdag contact te zoeken met de leerkrachten via bijvoorbeeld Parro of 

telefonisch. Natuurlijk kunt u voor dringende zaken wel een bericht sturen of bellen in de avond of in het  

weekend.  
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DANK JE WEL! 

 

Wij willen Bianca Zweers, Jolanda Vehof en Cindy Zendman heel hartelijk 

bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren in de ouderraad en Nicole 

Lulofs voor haar inzet in de medezeggenschapsraad.  

Datzelfde geldt ook voor Sri Wridati die het OPC jaren heeft onder-

steund. Fijn dat jullie ’t Gijmink zo goed geholpen hebben! 

OUDERRAAD  

 
OUDERS GEZOCHT M/V 

  

• Broodjes knakworst uitdelen aan de kinderen met de 

Paasactiviteit.  

• Speculaas versieren met de klas van jouw kinderen met 

Sinterklaas. 

• Meehelpen aan de organisatie van de eerste kerstviering 

             van je kleine meid/vent. 

 

Dit zijn voorbeelden van de leuke taken die je kunt doen voor de kin-

deren van ’t Gijmink als lid van de Ouderraad van de Gijminkschool. Je 

hebt namelijk geluk… door een aantal uittredende ouders is er weer plek 

in de Ouderraad! Wij zijn op zoek naar papa’s en mama’s die met plezier 

activiteiten voor de kinderen willen organiseren. 

  
Wat zoekt de Ouderraad?  

• Ouders die willen zien hoeveel de kinderen genieten van de door 

jouw georganiseerde activiteiten. 

• 5 keer per schooljaar kun je de vergadering bijwonen met een 

gezellig activiteitenteam, bestaande uit ouders en leerkrachten.  

• Je hebt een klankbordfunctie voor de ouders van de school. Zij 

kunnen bij jou terecht met vragen of ideeën over activiteiten. 

• Wat vind jij het leuk om 2 á 3 activiteiten per schooljaar te 

organiseren! Taken als versieren van de school, inkopen doen of 

oliebollen uitdelen. Je hoeft dus niet bij alle festiviteiten  

aanwezig te zijn! 

• Iemand die kan samenwerken, want de OR-leden laten je echt 

niet aan je lot over. Je organiseert de activiteiten niet in je eentje, 

maar altijd samen met een ouder en leerkracht. 

Wil je meer informatie? Spreek gerust één van ons aan op het school-

plein. 

 

Of stuur een mail naar or.odsgijmink@opohvt.nl  Je bent ook welkom 

om vrijblijvend een vergadering bij te wonen om de gemoedelijke sfeer 

te proeven. Maar reageer wel snel voordat alle plaatsen al ingevuld zijn. 
 
 
 

 

Wij  

feliciteren! 

 
7 oktober 

Amy 

Juf Wendy 

 

17 oktober 

Lauren  

 

18 oktober 

Liam 

 

21 oktober 

Lily 

  

22 oktober 

Mats 

 

24 oktober 

 Isa 

Kyan 

 

26 oktober 

 Brent 

 

29 oktober 

Juf Mariska 

 

31 oktober 

Sem 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:or.odsgijmink@opohvt.nl
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CONTROLE OP HOOFDLUIS 

Zoals wij al eerder aangaven wordt er op school nog niet periodiek gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u uw 
kind(eren) zelf met regelmaat controleren. Mocht u hoofdluis constateren, meld dit dan bij de leerkracht. 

KLASSENOUDERS 

Hieronder staan de namen van de klassenouders. 

Groep 1/2a: Suzanne Siebenheller en Anouk Reusken 

Groep 1/2b: Annemiek van de Burg en Esther de Ruig 

Groep 3/4:   Mieke de Vries, Elsbeth Sloot (gr. 3) en Marlon Postma (gr. 4) 

Groep 5:      Ingeborg Koekoek en Manon Landewé  

Groep 6/7:   Esther ter Berge en Cindy Zendman 

Groep 7/8:   Marlon Postma, Bianca Zweers, Cindy Zendman en Marloes op den Dries 

 

Marlon Postma is namens de ouderraad de contactpersoon.  

 


