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GOUDEN WEKEN 

Om ervoor te zorgen dat er in de 
groepen een goede sfeer komt en 
de kinderen elkaar beter leren 
kennen, zijn we vanaf de eerste   
schooldag gestart met de Gouden 
Weken. Deze eerste weken beste-
den we extra tijd aan het vormen 

van een fijne, sociale groep door middel van diverse spelletjes en andere 
activiteiten.  

CLASSIC EXPRESS 

 

In de week van 30 augustus staat de Classic Express, de eerste rijdende 
concertzaal ter wereld, op 
het plein voor het ge-
meentehuis van de Hof 
van Twente. Daar geven 
jonge prijswinnaars van 
het Prinses Christina Con-
cours, concerten voor 
leerlingen uit het basis-
onderwijs en speciaal on-
derwijs.  

De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een con-
certzaal van 14 meter lang en 7 meter breed. Het Prinses Christina Con-
cours laat met de rijdende concertzaal (de enige ter wereld!) kinderen 
laten kennismaken met klassieke muziek. Prijswinnaars van het Prinses 
Christina Concours treden in de Classic Express op voor basisschoolleer-
lingen. Tijdens het concertprogramma van ongeveer drie kwartier hoe-
ven de leerlingen niet alleen te luisteren. Ze mogen zelf ook vragen stel-
len aan de prijswinnaars en kunnen muziekinstrumenten uitproberen. 

Onze leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn deze week aan de beurt om een 
bezoek te brengen aan deze bijzondere truck.  

De Classic Express rijdt al meer dan twaalf jaar door Nederland en be-
reikte al ruim 120.000 kinderen. Afgelopen zomer heeft de Classic Ex-
press een nieuwe buitenkant gekregen en is de bus Coronaproof ge-
maakt. Meer informatie is te vinden op  www.christinaconcours.nl en 
www.classicexpress.nl. 

 

 
 

Agenda 

September 
  

 

 

 

Zaterdag 4 september 

Oud papier 

 

 

 6 sept t/m 10 sept 

Kennisma-

kingsgesprekken 

 

 

Donderdag 9 sept 

Creatief project  

groep 1 t/m 5 

Remband van RijKar 

 

 

Vrijdag 10 september 

Naar de Waarbeek! 

 

 

Maandag 27 sept 

 Alle leerlingen vrij  

 

 

http://www.christinaconcours.nl/
http://www.classicexpress.nl/
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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WELKOM 

Dit schooljaar is meester Marc Metman gestart in groep 7-8. Ook Jorn ter Huurne verwelkomen we op ’t Gijmink; 
hij zit in zijn laatste stagejaar en geeft op donderdag en vrijdag les in groep 4-5. Naast Marc en Jorn zijn er een 
aantal 3e jaars studenten Saxion en een 2e jaars student ROC bij ons op school begonnen. Zij stellen zich allen 
uitgebreid aan u voor in de volgende info.  

Voor de balans is het fijn nu ook weer wat mannelijke collega’s op school te hebben en we wensen iedereen een 
warm welkom en een mooi schooljaar! 

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 leerkracht. Wilt u ons helpen dan kunt u contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind. 

WAARBEEK 

Op vrijdag 10 september hebben we met de hele school een uitje 
naar de Waarbeek in Hengelo. De afgelopen twee schooljaren kon-
den we niet op schoolreis vanwege Corona. Het team, de OPC en 
de OR hebben besloten dat we dit schooljaar goed en feestelijk 
willen starten door met de hele school naar de Waarbeek te 
gaan. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden, dit wordt 
ons aangeboden door de Oudpapier commissie en de 
Ouderraad. Alle leerlingen worden gewoon om 8.30 uur 
op school verwacht. We vertrekken een uurtje daarna met 
de bus. We zijn rond 15.00 uur terug op school. Deze dag hoeven de leerlingen geen eten en drinken mee te 
nemen. Let u even op de weersvoorspelling in verband met de kleding en schoeisel?  

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

In de week van 6 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Wij zijn blij dat u de 
tijd neemt om met ons over uw kind te spreken. Samen kunnen we het beste onderwijs voor 
uw kind realiseren. 

De gesprekken kunnen weer fysiek op school plaatsvinden, maar we vragen u wel anderhalve 
meter afstand van de leerkracht en andere ouders te houden. U kunt zich inschrijven via Parro. 

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 automatisch. 

http://www.gijminkgoor.nl/
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OUDPAPIER 

 
Vanaf september 2021 rijden we niet meer met auto’s en aanhangers door de straten om oud papier op te halen. 
In plaats daarvan staan er elke 1e zaterdag van de maand van 9.00u – 12.00u containers aan de parallelweg van 
de Deldensestraat. Mensen kunnen hier zelf het oud papier brengen. 
 
In de afgelopen maanden is het oud papier al op deze manier ingezameld. Van ouders hebben we hier positieve 
reacties op ontvangen. Eén of twee uurtje(s) per schooljaar bij de containers staan in plaats van de hele ochtend 
bezig zijn. Minder belastend en prima te combineren met andere activiteiten op zaterdagochtend. 
 
Zonder uw hulp is het niet mogelijk om het oud papier inzamelen in stand te houden. Alle extraatjes die we 
hierdoor voor de kinderen kunnen realiseren zouden dan wegvallen. 
 
Daarom doen wij 1 of max 2 keer per jaar (afhankelijk van het aantal kinderen uit een gezin) een uurtje een be-
roep op u om te helpen bij het inzamelen van oud papier. Maandelijks hebben we twee ouders nodig die met 
auto en aanhanger het oud papier ophalen bij enkele bedrijven. De rest van de ouders wordt ingedeeld in een 
van de 3 tijdblokken en helpt bij de containers. Via de Parro-app wordt bekend gemaakt in welk tijdblok u bent 
ingepland. In de jaargids is vermeld wanneer welke groep aan de beurt is. Via de Gijminkinfo wordt u hier ook 
maandelijks over geïnformeerd. 
 
Bent u onverhoopt verhinderd? Graag ruilen met een ouder in een ander tijdblok, uit een andere groep of ver-
vanging regelen. Dank voor u hulp! 
Op zaterdag 4 september wordt het oud papier opgehaald door de wagenbouwgroep van Het Gijmink. 

Op zaterdag 2 oktober zijn de ouders van groep 8 aan de beurt. De indeling voor deze ochtend komt de 
week ervoor in Parro. U kunt dan zien hoe laat u bent ingedeeld. 

 

LEERLINGENRAAD  

De leerlingenraad is al jaren een belangrijk onderdeel van onze school.  

Uit de groepen 5 t/m 8 nemen twee kinderen deel aan deze raad. Zij zijn de ver-
tegenwoordigers van hun groep.  

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar onder begeleiding van juf 
Mariska. Zij bespreken onder andere allerlei zaken die in de klassenvergadering 
naar voren zijn gekomen, bijv. regels op het plein, nieuw speelmateriaal wat er 
zou moeten komen, goede doelen waarover kinderen nadenken. 

Verder organiseert de leerlingenraad van alles. Zo hebben zij vorig jaar het Halloweenfeest georganiseerd en het 
jaar daarvoor de sponsorloop voor KIKA. 

Kinderen mogen 2 jaar in de leerlingenraad blijven. Dat betekent dat er ieder jaar in groep 5 en 7 verkiezingen 
worden gehouden voor nieuwe leden. De leerlingen die zich verkiesbaar stellen houden een presentatie aan hun 
groep, waarin ze laten zien waarom zij geschikt zijn als vertegenwoordiger van de groep. De groep kiest demo-
cratisch twee kinderen door te stemmen. 

Dit jaar zijn deze verkiezingen op woensdag 22 september. 
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STUDIEDAG 

Op maandag 27 september hebben de leerkrachten van ’t Gijmink een 
studiedag, de leerlingen zijn deze dag vrij. We pakken met het team het 
onderwerp ‘kindgesprekken’ weer op.  

Met de toekenning van de subsidie ' Vrijroosteren van leerkrachten' aan 
ons bestuur OPO Hof van Twente is er een mogelijkheid ontstaan om 
kindgesprekken te houden met alle leerlingen individueel terwijl een 
vakleerkracht de Engelse lessen verzorgt. Tijdens de kindgesprekken zal 
iedere leerling kind-eigen doelen stellen met 
als doel Eigenaarschap/ Verantwoordelijkheid 
verder te ontwikkelen. Als prachtige bijkom-
stigheid krijgen onze leerlingen Engelse les van 
professionals. 

 

 

 

REMBAND VAN RIJKAR 

Op donderdag 9 september krijgen we de Remband van RijKar op be-
zoek. Deze kar geeft de mogelijkheid om op het plein met bijzondere 
materialen te werken. De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 zullen deze 
dag creatief bezig zijn. 

 

Wij  

feliciteren! 

 
1 september 

Almila  

 

2 september  

Robin 

 

8 september 

Siem  

 

10 september 

Gwen  

 

16 september 

Sepp  

 

19 september 

Mattias  

 

19 september 

Alex 

 

20 september 

Merle 

 

26 september  

Diede  

 


