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OUD PAPIER 

Op zaterdag 1 oktober wordt het oud papier opgehaald door 
de ouders van groep 8. 

De indeling voor deze ochtend staat in Parro. U kunt zien hoe 
laat u bent ingedeeld. 

KINDERBOEKENWEEK 

5 oktober is de start van de Kinderboekenweek. Het thema is: 
Gi-ga-groen 

In alle groepen wordt aandacht besteed aan het stimuleren van 
het lezen van boeken en aan het thema .  

BOEKENBAL EN OUDERAVOND  

Vrijdag 7 oktober organiseren wij een ouderavond. Hierbij zul-
len wij onze ontwikkelpunten uit het schoolplan aan jullie pre-
senteren. U kunt ter plekke kiezen welke presentatie u wilt zien.  
De ontwikkelpunten zijn;  
- Talentontwikkeling  
- PBS  
- EDI  
- Dalton  
- Mijn Kleutergroep  

U kunt tussen 18.30 uur en 19.15 uur 3 presentaties volgen die 
door ons team gegeven worden. Ook zullen de OPC, MR en OR 
vertellen wat hun inbreng is op onze school.  

Voor onze leerlingen (geen 
broertjes en zusjes) organise-
ren wij tegelijkertijd een Boe-
kenbal in het kader van de 
Kinderboekenweek. Het thema 
is ‘gi-ga-groen', dus iets 
groens in de outfit is natuur-
lijk leuk! 

 Groep 1, 2 en 3 hebben het 
Boekenbal in het speellokaal, 
groep 4 tot en met 8 hebben 
dit tegelijkertijd in de hal. Er is 
een DJ aanwezig deze avond. 

 

 
 

 

Agenda 

oktober 
 

1 oktober  

Oud papier groep 8 

 

7 oktober 

Boekenbal en workshops voor 

ouders 

 

14 oktober 

Creadag  

voor alle leerlingen en Street-

wise (ANWB) 

 

17 t/m 21 oktober 

Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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KLASSENOUDERS 

Dit zijn de klassenouders van dit schooljaar: 

Groep 1-2 A:   Jolijn Heinhuis 

Groep 1-2 B: Linda Janssen   

Groep 3:  Sietske Overbeek en Irene Slaghuis  

Groep 4-5:  Annemiek van der Burg en Mirjam Brouwer 

Groep 6-7: Manon Landewee, Maria Heinhuis en Marlon Postma 

Groep 7-8: Sonja Brunnekreef 

OUDERBIJDRAGE 

Denkt u eraan om de ouderbijdrage te betalen? In het Parro-bericht 
van 21 september staan de verschillende mogelijkheden hoe u dit 
kunt betalen.  Maandag 3 oktober komt er in Parro een betaalver-
zoek. 

HERFSTVAKANTIE 

De herfstvakantie is van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 ok-
tober.  

LEERLINGENRAAD  

Dit is onze leerlingenraad voor het schooljaar 22-23: 
Groep 5: Lily en Isabel 
Groep 6: Deon en Leen 
Groep 7: Elin en Aylin 
Groep 8: Reina en Liam 

Wij wensen de leerlingenraad een actief jaar en veel plezier! 

TECHNIEKHULP 

Voor techniek zoeken we  ouders/ opa’s, 
oma’s. Elke vrijdagmiddag heeft een 
groepje kinderen techniek. Ze vinden dit 
superleuk. Helaas hebben we nog maar 3 
opa’s, dus  kunnen er maar een paar kin-
deren per week naar techniek. De kin-

deren  werken in tweetallen aan een kant en klare techniekbak  on-
der begeleiding van een volwassene. Hebt u interesse, kom dan vrij-

Wij 

feliciteren! 

2 oktober 

Juf Lianne 
 

7 oktober 

Amy, Juf Wendy 
 

10 oktober 

Jennifer 
 

12 oktober 

Kensi 
 

15 oktober 

Nigel 
 

17 oktober 

Lauren  
 

19 oktober 

Eldana 
 

21 oktober 

Lily 
 

22 oktober 

Mats 
 

24 oktober 

Isa, Kyan 
 

26 oktober 

Brent 
 

29 oktober 

Juf Mariska 

 

31 oktober 

Sem  
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blijvend een vrijdagmiddag kijken hoe het werkt. Of vraag informatie bij Henriette Hensema.  

VOORSTELLEN 

Dit schooljaar zijn er veel nieuwe gezichten op ’t Gijmink. Graag stelt iedereen zich aan u voor: 

JUF NAOMI 

Hallo allemaal,  

Ik ben Naomi Mengerink en ik ben 20 jaar. Ik loop stage in groep 4/5 op de 
donderdag en vrijdag. Eens in de zoveel tijd ben ik een hele week aanwezig. 
Ik zit in het derde leerjaar van de PABO. Ik volg de PABO op het Saxion in En-
schede. Nog twee jaar heb ik te gaan van mijn opleiding. Ik heb al twee jaar 
ervaring in het onderwijs en heb nu ook voor de tweede keer een groep 4. Ik 
heb heel veel zin in dit schooljaar en om jullie kinderen leerzaam en leuk les 
te mogen geven.  

 

 

MEESTER NICK 

 Hoihoi,  

Mijn naam is Nick van Munster, ik ben 23 jaar en ik kom uit Diepenheim. Ik 
loop voor het tweede jaar stage bij 't Gijmink. Ik ga mijn stage lopen op de 
donderdag en vrijdag in groep 6/7! Ik heb er heel veel zin in en we gaan er 
een mooi schooljaar van maken!  

  

JUF JASMIJN 

Hallo, 

Hierbij een klein stukje over mezelf voor de nieuwsbrief. Mijn naam is 
Jasmijn Escher, ik ben 17 jaar en ik woon in Hengevelde. Dit jaar ga ik 
stagelopen bij groep 4/5 op Ods t’ Gijmink, op de maandag en dins-
dag. Dit ga ik doen met mijn praktijkopleidster Femke Overbeek. Ik zit 
zelf op het ROC van Twente in Almelo en ben inmiddels tweedejaars 
op de opleiding onderwijsassistent.  

  Groetjes,  
 

Jasmijn Escher  
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JUF ROBIN 

 

Hallo, mijn naam is Robin Olde Bolhaar, ik ben 17 jaar oud en kom uit Diepenheim. Aan-
komend jaar ga ik hier op school stage lopen in groep 3. Op elke woensdag en donder-
dag. Door hier stage te lopen hoop ik veel ervaring op te doen en natuurlijk een leuke 
tijd te hebben met de klas. 

Zelf zit ik op het Deltion College in Zwolle en doe de opleiding onderwijsassistente ni-
veau 4 en zit nu in mijn 2e jaar van de opleiding. Na deze opleiding wil ik graag verder 

studeren in de deeltijdse Pabo. 

Zelf vind ik het heel erg leuk om met kinderen te werken en ik hou ervan om lekker creatief bezig te 
zijn. In mijn vrije tijd doe ik daarom ook aan schilderen en tekenen, heb ik een eigen paard waar ik ook 
wedstrijden mee rij en werk ik in de horeca in de bediening. 

 

VOORUITKIJKEN NAAR NOVEMBER 

Zaterdag 7 november    Oudpapier ouders groep 7 

Maandag 14 november   Studiedag, leerlingen vrij 

Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 november  Spreekweek  

     
  

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

 

 


