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BERNARDIEN NIJHOF 

Vanaf 10 januari mag ik mijzelf directeur noemen van ods ’t Gijmink.  
Via deze weg wil ik mij alvast kort voorstellen: 

Mijn naam is Bernardien Nijhof, 39 jaar en samen met mijn (bijna) 
man en 2 kinderen woon ik op het Weldam in Markelo. Tot 3 jaar ge-
leden heb ik altijd in Goor gewoond.  

Sinds 2004 ben ik werkzaam voor de stichting 
OPO Hof van Twente, eerst een aantal jaren op 
de Puntdakschool en sinds 2009 op Stedeke in 
Diepenheim waar ik sinds 2018 directeur ben.  

Ik kijk er naar uit om deze school, de kinderen, 
u als ouder en het team te leren kennen en sa-
men verder te bouwen aan deze prachtige 
school! 

OUD PAPIER 

Op zaterdag 5 februari zijn de ouders van groep 4 aan de beurt om 
oud papier te verzamelen. De container staat aan de Deldensestraat. 
De inzameling is van 9.00 uur tot 12.00 uur. De indeling van deze 
ochtend staat in Parro, hierin kunt u zien hoe laat u aan de beurt 
bent.  

De volgende inzameling is zaterdag 5 maart. Het is dan de beurt aan 
de ouders van groep 3 

SCHOOLREISJES 

Het schoolreisgeld kan vanaf nu worden overgemaakt op rekening-
nummer: NL02 SNSB 0908 8392 94  

LET OP: dit is een ander rekeningnummer dan in het verleden. 

Wilt u het bedrag overmaken onder vermelding van de naam van uw 
kind en de groep? 

Groep 1 en 2 gaat op 20 april naar het Giga konijnenhol, kosten € 24 

Groep 3, 4, 5 en 6 gaan op 3 juni naar Ouwehands Dierenpark, € 30 

Groep 7 gaat op 9 mei survivallen bij de Wilgenweard . Kosten € 32 

Groep 8 gaat naar Heino op kamp op 6,7en 8 juli. Kosten € 72,50 

De oudpapier commissie doet een bijdrage van € 50 per leerling 
voor het kamp van groep 8. De werkelijke kosten zijn dus 
€122,50. 

Er bestaat de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de 
kosten van schoolreisjes bij de Gemeente Hof van Twente. 
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WELKOM 

Welkom Liz in groep 1. We hopen dat je een fijne Gijminktijd zult 
hebben! 

VERPLAATSEN GIJMINKFEESTDAG 

Op donderdag 17 februari was het de bedoeling om de Gijminkfeest-
dag (dus de verjaardagen van alle leerkrachten) 
te vieren. De feestdag kunnen we ook dit 
schooljaar niet schoolbreed gaan vieren ivm het 
risico op verspreiding van het Coronavirus, dus 
hebben we besloten deze feestdag uit te stellen 
naar later dit jaar. 

STUDIEDAG 

Op vrijdag 18 februari is er een studiedag voor de leerkrachten. Dit 
betekent dat alle leerlingen vrij zijn. Wij gaan deze dag gebruiken om 
de toetsen te analyseren en plannen per groep te maken voor de rest 
van het schooljaar. 

VOORJAARSVAKANTIE 

De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari t/m vrijdag 25 fe-
bruari. We verwachten alle kinderen weer op maandag 28 februari om 
8.30 uur. 

WAERDENBORCH 

 

 

Wij 

feliciteren! 

 

4 februari 

Fien 

 

6 februari 

Selam 

 

8 februari 

Sumeyya 

 

9 februari 

Juf Henriëtte 

 

11 februari 

Sayèn 

 

12 februari 

Juf Mieke 

 

18 februari 

Logan, Lina 

 

21 februari 

Liz, Morris 

 

23 februari 

Jane 

 

24 februari 

Aras 

 

25 februari 

Evy 

 

26 februari 

Viktor 
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VOORUITKIJKEN NAAR MAART 

Op dinsdag 1 maart staat de Open Dag voor alle Goorse basisscholen gepland. Mocht u ouders kennen die zich 
aan het oriënteren zijn op scholen, wilt u dan een goed woordje voor ons doen en hen zeggen dat zij die dag 
welkom zijn, maar ook op een andere dag een afspraak kunnen maken voor een gesprek en rondleiding?  

Op dinsdag 8 maart krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis. 

De rapportgesprekken zijn in de week van 14 maart. 

OM REKENING MEE TE HOUDEN.. 

In maart zijn er twee extra vrije dagen voor alle leerlingen. Er zijn studiedagen gepland op woensdag 23 maart 
en op maandag 28 maart. Die woensdag is er voor het team een studiedag met het onderwerp Dalton. Maandag 
is een OPO-brede studiedag. 

LOES 

Voor het aanbod van webinars over kinderen en opvoeden kunt u terecht op: www.loes.nl/agenda  

 

http://www.loes.nl/agenda

