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 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

Op vrijdag 11 november doen wij mee 

aan het Nationaal Schoolontbijt. 

 Deze dag krijgen de kinderen een gezond 

ontbijt in de klas. Met ons schuiven meer 

dan een half miljoen kinderen in Neder-

land aan de ontbijttafel. 

 

      Dus kom met een lege maag en de 4B’s op school! 

OUD PAPIER 

Op zaterdag 5 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 indeling van deze ochtend 

staat in Parro, hier kunt u zien hoe laat u aan de beurt bent. 

De volgende inzameling is op 3 december. Het is dan de beurt aan de 

ouders van groep 6. 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8,  

Op de websites van de verschillende VO-scholen vindt u veel informatie 

over de kennismaking. 

 

Hierbij enkele data om rekening mee te houden: 

• De Waerdenborch, Goor 

 Open Huis op zaterdag 28 januari ’23 van 10.00 tot 14.00 uur 

  

• Twickelcollege Delden 

 Open Huis  op maandag 23 januari ’23  

 

• Reggesteijn Rijssen  

Open huis (Online) op woensdag 25 januari ’23 van 19.00 tot 

20.00 uur 
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SPREEKWEEK 

De spreekweek start op dinsdag 15 november. U kunt zich, indien u een gesprek wilt, een week voor de spreek-

week inschrijven via Parro. De gesprekken vinden na schooltijd plaats en leerlingen vanaf groep 5 zijn natuurlijk 

bij het gesprek aanwezig. 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Wij zijn van plan om een groen schoolplein te realiseren. De eerste stap is al gezet; er 

zijn 15 bomen geplant en de oranje goaltjes zijn verplaatst.   

Maar het realiseren kunnen wij niet alleen, daarom zijn wij op zoek naar ouders die 

kennis hebben over of ervaring hebben met groene schoolpleinen. Denk hierbij aan: 

hoveniers, ontwerpers, subsidiologen en creatieve denkers die ons kunnen ondersteu-

nen met het uitvoeren van dit plan. Meld je aan bij de leerkracht van je kind. We hopen 

dat we er samen een gaaf schoolplein van kunnen maken.   

 

DOPPEN 

 

Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Ge-

leidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in op 

school. Je steunt niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu.  

Beneden in de hal staat een groene mand om de doppen te verzamelen. 

 

PANTOFFELS 

 

Wij willen u vragen om uw kind (groep 3 t/m 8) 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. 

 

WELKOM 

We heten Azra van harte welkom en wensen haar een hele fijne Gijminktijd! 
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VILLA 70 TIEN JAAR! 

  

Vorig jaar bestond ons 

gebouw 10 jaar, dit heb-

ben we destijds niet kun-

nen vieren in verband 

met Corona. Maar dit jaar 

vieren we het wel groots  

met alle gebruikers van 

het  

gebouw! 

 

 

 

 

Op vrijdag 16 december onder schooltijd zal het feest zijn 

voor de peuters van Villa Linde en de leerlingen van ’t Gijmink. De invul-

ling van de dag is nog een verrassing. 

 

Vrijdagmiddag 16 december is er van 15.00 tot 18.00 uur 

een Wintermarkt in en rond het gebouw Villa 70. Het Buurthuis, de 

Kinderopvang, Stichting Stevig (Gymzaal) en de School zorgen voor de 

verkoop van winterse artikelen en er zijn andere leuke winterse activitei-

ten voor jong en oud. 

Iedereen is welkom op onze Wintermarkt, dus neem opa’s, oma’s, familie, 

buren, vrienden en kennissen gezellig mee! De opbrengst van de Win-

termarkt komt ten goede van een goed doel, hierover leest u in de vol-

gende Gijminkinfo meer. 

 

 LOTERIJ.  

Voor de Wintermarkt op vrijdag 16 december willen we u allen vragen 

om een prijsje aan te leveren voor de loterij. De prijsjes mogen worden 

ingeleverd in de klas van uw kind. 

VOORUITKIJKEN NAAR DECEMBER 

Maandag 5 december  Sinterklaas (12.00 uur vrij) 

Dinsdag 6 december  Studiedag ( leerlingen vrij) 

Vrijdag 16 december  Villa 70 tien jaar, Wintermarkt 

Donderdag 22 december  ’s avonds Kerstdiner  

 

Wij  

feliciteren! 

 
1 november  

Nora 

 

6 november 

Luca 

 

7 november 

Jonathan 

 

8 november 

Said 

 

11 november 

Merle 

 

14 november 

Milan 

 

16 november 

Mats 

 

19 november 

Jevy 

 

21 november 

Mees, Zack en Ali 

 

23 november 

Vigo 

 

26 november 

Aylin  

 

30 november 

Hannah en Azra 

 

 

 
 

 


