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OUD PAPIER 

Op zaterdag 3 april staan er weer containers aan de parallelweg van 
de Deldensestraat. U kunt daar tussen 9.00 uur en 12.00 uur uw oud 
papier brengen. De oudpapiercommissie staat bij de containers. Er is 
deze maand dus geen groep aan de beurt.  

We hopen dat we vanaf nu het oud papier weer maandelijks op deze 
manier kunnen inzamelen. 

Geeft u dit goede nieuws ook door aan de buren? 

STUDIEDAG 

Op dinsdag 6 april hebben de leerkrachten van school een studiedag, 
dit betekent dat de leerlingen een dag na Pasen extra vrij zijn. 

MEIVAKANTIE 

Dit schooljaar heeft Ods ’t Gijmink een meivakantie die drie weken 
duurt. Omdat in de derde week het lange hemelvaartweekend valt en 
we wat extra vrije dagen mochten inplannen, konden we er dit 
schooljaar een extra lange vakantie van maken. Destijds gingen we er 
nog van uit dat een reisje er mogelijk weer in zou zitten..  

De meivakantie is van maandag 26 april t/m vrijdag 14 mei. Wij wen-
sen iedereen een fijne & zonnige vakantie. 

CREADAG 2.0 

In samenwerking met ons bestuur (OPO Hof van Twente) kunnen wij 
onze creadagen nog professioneler invullen. Zo maken we gebruik 
van een echte kok en laten we de leerlingen kennis maken met inno-
vatieve technieken.  

Heel OPO Kookt! En dat gaat verder dan pepernoten bakken met Sin-
terklaas. Bij OPO wordt gekookt op professioneel niveau. Er is een kok 
in dienst die jaarlijks op alle scholen en aan alle kinderen kookles 
geeft. Het doel hiervan is om kinderen te leren dat het niet moeilijk is 
om van verse producten iets lekkers te bereiden. Ook maken kinderen 
kennis met verschillende smaken van over de hele wereld.  
Zelf iets creëren in de keuken spreekt alle kinderen aan en bij koken 
worden allerlei vaardigheden en vakgebieden geïntegreerd.  

De ietwat verstrooide professor dr. J. Schottink 
bezoekt regelmatig de scholen om nieuwe ICT 
materialen te introduceren. Tijdens zijn bezoek 
aan een school leert hij leerlingen en leer-
krachten goed om te gaan met bijvoorbeeld 
de 3D-printer en assisteert hij bij het vormge-
ven van lessen met de VR-brillen. 
Daarnaast oefent hij het programmeren met 
verschillende materialen, van groep 1 t/m 8.   

Wij 

feliciteren! 

 

1 april 

Emy 
 

5 april 

Runa 
 

10 april 

Bram 

Milan 
 

13 april 

Naomi 

Loena 
 

17 april 

Noud 

Nova 

Elif 

 

18 april 

Liz 
 

19 april 

Liam 
 

20 april 

Liza 
 

21 april 

Madelief 

Niek 
 

26 april 

Bas 

 

27 april 

Fem 
 

30 april 

Diede 
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ZAPP 

OPO heeft een eigen hulphond in huis. Soms zijn er kin-
deren die moeite hebben om hun emoties te reguleren, een 
vaardigheid individueel willen trainen of gewoon een extra 
knuffel kunnen gebruiken. 
Voor hen biedt labradoodle Zapp mogelijk een laagdrem-
pelige en kindvriendelijke oplossing. 
 
Labradoodles zijn intelligente, energieke en zachtaardige 
honden. Ze zijn aanhankelijk en het liefst de hele dag in 
gezelschap van mensen. Het zijn bovendien hypo-allergene 
honden, wat hen ook geschikt maakt voor mensen met een 
allergie. 

 

WELKOM 

 
Wij heten Silvana van harte welkom op onze school, zij gaat na Pasen starten in 
groep 3. Ook starten in april:  Liz, Niek, Fem en Jayda.  Wij wensen allen een fijne 
Gijminktijd! 
 

LEERACHTERSTAND?         

 
De tweede lockdown was weer een uitdagende puzzel voor iedereen, wékenlang. 
Weer was u als ouder/verzorger nauw betrokken bij het thuisonderwijs. Alle respect 
en waardering voor uw inzet. Hopelijk voelt het goed dat de scholen nu weer open 
zijn, al brengt dat ook weer een nieuwe situatie met zich mee. Op school worden 
keuzes gemaakt om de leerlingen zo goed en veilig mogelijk onderwijs te bieden. 
Intussen wil de leerkracht de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed blijven 
volgen. 
In de media ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand. Belangrijk is juist 
in te zien dat kinderen ook heel veel geleerd hebben tijdens de periode van de 
schoolsluiting. Het telkens spreken over achterstanden verhoogt onnodig de druk 
op kinderen en leerkrachten. Laten we met zijn allen trots zijn op wat er mogelijk is 
gemaakt. Wij zetten het leren en de ontwikkeling van een kind centraal en gaan 
niet uit van leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de leerlingen er nu voor 
staan, en werken van daaruit verder aan de ontwikkelingsverschillen. 
Tijdens onze studiedag op 6 april gaan we als team analyseren waar we nu met de 
school staan (op basis van het Cito leerlingvolgsysteem) en gaan een plan van aan-
pak maken met daarin beschreven de vakgebieden die extra aandacht nodig heb-
ben in de klas. 
 

IEPTOETS 

De eindtoets van groep 8 is op dinsdag 20 april en woensdag 21 april. De leer-
lingen van groep 8 krijgen hier nog nader bericht over.  

 

 

Agenda 
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 3 april 

Oud papier 

Deldensestraat 

 

 

2 t/m 5 april 

vrij i.v.m. Pasen 

 

 

6 april 

Studiedag 
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april 

IEP-toets  
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14 mei 

meivakantie 
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SCHOOLREISJES 

Helaas kunnen we nog geen schoolreisjes plannen voor dit schooljaar. We wachten de Corona-ontwikkelingen af 
en duimen dat we tòch met elkaar op stap kunnen dit jaar. 

KONINGSSPELEN 

De koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 23 april. Het organisatieteam is druk bezig om 
er een Corona-proof evenement van te maken. De leerlingen gaan deze dag gewoon 
tot 14.00 uur naar school. Via Parro krijgt u bericht over de invulling van deze dag. 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen u vragen om uw zoon/dochter die in het volgende schooljaar 4 jaar wordt 
vóór 1 mei ‘21 in te schrijven op school. Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website www.gijminkgoor.nl  

SCHOOLFOTOGRAAF 

Zet alvast in de agenda! Op donderdag 27 mei komt de schoolfotograaf. Er worden weer individuele leerlingen-
foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Of er dit jaar ook broer/zus foto’s kunnen worden gemaakt is afhankelijk van de 
op dat moment geldende Coronamaatregelen. 

 

http://www.gijminkgoor.nl/

