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 GROEP 1-2 B 

Met ingang van de kerstvakantie zal juf Ineke stoppen met werken. De 

maandag en dinsdag in groep 1/2 b wordt overgenomen door juf Mirthe 

de Lat. De ouders van groep 1/2 zijn hier al tijdig over geïnformeerd. 

Voor de kerstvakantie vindt er een gezellige dag met juf Ineke en de kin-

deren plaats. 

 

OUD PAPIER 

Op zaterdag 7 november zijn de ouders van groep 7 aan de beurt om 
oud papier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. De 
inzameling is van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

De volgende inzameling is op 5 december. Het is dan de beurt aan de 
ouders van groep 6. 

 

SINTERKLAAS EN KERST 

Als team en ouderraad zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van 

beide feesten. Hoe het er definitief uit gaat zien is in op dit moment nog 

niet te zeggen. 

Dat het anders wordt dan de afgelopen jaren in verband met het Coro-

navirus zult u begrijpen, maar ondanks dat gaan we ervan uit dat we 

beide feesten in een aangepaste versie uitgebreid vieren. 

Het Sinterklaasfeest zal op 4 december zijn, de kinderen zijn dan om 

12.00 uur vrij. 
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INTERN BEGELEIDER 

 

Doordat Joanneke Huuskes sinds de herfstvakantie waarnemend locatie-

directeur is, ontstond er een vacature voor de IB bovenbouw. Wij zijn blij 

u te kunnen vertellen dat Tamara Finke de IB voor de school op zich wil 

nemen. Tamara was al verbonden aan onze school voor de Interne bege-

leiding onderbouw. Tamara is op maandag en dinsdag aanwezig op ’t 

Gijmink.  

 

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT  

 

Op vrijdag 6 november doen wij mee aan het nationaal schoolontbijt. 

Deze dag krijgen de kinderen een gezond ontbijt. Met ons schuiven 

meer dan een half miljoen kinderen in Nederland aan de ontbijttafel. 

Dus kom met een lege maag op school! 

 

PANTOFFELS 

 

Wij willen u vragen om uw kind pantoffels mee te geven naar school. We 

merken dat zowel de hal als de klassen erg vuil worden door het zwarte 

zand rondom de school. We hopen dit door het gebruik van pantoffels te  

verminderen. 

 

OUDERRAAD  

 

Namens de Ouderraad heeft uw kind deze week een brief meegekregen 

over de jaarlijkse ouderbijdrage. U ontvangt binnenkort een Tikkie om 

het bedrag te voldoen. Voor vragen hierover kunt u mailen naar: 

or.odsgijmink@opohvt.nl 

 

CONTROLE OP HOOFDLUIS 

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

 

 

 

 

 

Wij  

feliciteren! 

 
1 november  

Nora 

 

6 november 

Luca 

 

8 november 

Said 

 

9 november 

Jonathan 

 

11 november 

Merle 

 

14 november 

Milan 

 

18 november 

Juf Tamara 

 

19 november 

Jevy 

 

21 november 

Mees en Ali 

 

23 november 

Vigo 

 

26 november 

Aylin en Keano 
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SPREEKWEEK 

In verband met Corona houden wij de gesprekken met u telefonisch. U kunt zich via Parro opgeven. De spreek-

week is van maandag 9 november t/m vrijdag 13 november en de gesprekken vinden ’s middags plaats. De leer-

lingen vanaf groep 5 mogen aanwezig zijn bij het telefoongesprek (via de speaker). 

WELKOM 

We heten Jennifer, Kensi, Jonathan en Vigo van harte welkom en wensen hen een hele fijne Gijminktijd! 

 

STUDIEDAG 

Op maandag 23 november hebben wij met het team een studiedag over EDI. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

Expliciete Directe Instructie helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken. Hierdoor doen alle 
leerlingen succeservaringen op. 
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