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Startweek: 
We zijn weer begonnen. Na een goede 
vakantie starten we evenals vorig schooljaar 
met een “Startweek”. Een week met allerlei 
activiteiten rondom PBS en groepsvorming.  
Maandag en dinsdag zijn we al heel mooi 
gestart.  

 
PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

 

Oud papier: 

Voor dit schooljaar 2019-2020 halen we uw 

oud papier op elke 3de woensdag van de  
maand op. Het ophaalschema ziet er voor 
komend schooljaar als volgt uit: 

 18 september 

 16 oktober 

 20 november 

 18 december  

 15 januari 

 19 februari 

 18 maart 

 15 april 

 20 mei 

 17 juni 
Het geld van de oud papier commissie komt 
direct ten goede aan onze kinderen.  
Interesse om onze groep te komen helpen? 
Neem contact op met Tom Schoppink  
(voorzitter: t.schoppink@home.nl) 

Gezonde school: 
Onze school is gezond 
Onze school heeft het vignet “Gezonde 
School” verlengd. Met het vignet Gezonde 
School laten wij zien dat onze school voldoet 
aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 
door deskundigen. Wij zijn trots op dit 
behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde 
leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben we vooral aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, 
omdat het allemaal bijdraagt aan een 
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. 

Gezonde School is een samenwerking tussen 
diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk 
dan op www.gezondeschool.nl. 

 
Gymlessen: 
In verband met de verbouwing van de Fakkel 
is er een nieuw, tijdelijk, gebruikersschema 
gemaakt voor alle gebruikers van gymzalen in 
Losser. Zo ook voor onze school. 
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Groep 3 heeft de gym op maandag. Maar 
verzorgt t/m de herfstvakantie de gymlessen 
buiten. 
Groepen 3 t/m 8 hebben gymles op de 
donderdag en de groepen 4 t/m 8 ook op 
vrijdag. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen 
op beide dagen de gymspullen bij zich 
hebben? 
I.v.m. activiteiten in de startweek kan het zijn 
dat de gymlessen in deze week niet doorgaan. 
De gymspullen wel meenemen. 

 
Postdag: 
Hierbij ontvangt u de data waarop u een 
nieuwsbrief ontvangt. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren is dit altijd de eerste 
(school)dinsdag van de maand.  
De nieuwsbrieven verschijnen op:  
Dinsdag 27 augustus 
Dinsdag 3 september 
Dinsdag 1 oktober 
Dinsdag 5 november 
Dinsdag 3 december 
Dinsdag 7 januari 
Dinsdag 4 februari 
Dinsdag 3 maart 
Dinsdag 7 april 
Dinsdag 12 mei 
Dinsdag 2 juni 

Groep gerelateerde vragen / opmerkingen / 
mededelingen, bijvoorbeeld over excursies,  
ontvangt u over het algemeen via de 
groepsleerkracht. 
 

Ouderportaal: 
Iedere ouder krijgt vanaf de eerste dag dat 
hun kind op school zit accountgegevens voor 
toegang tot ouderportaal en een handleiding. 
Binnen ouderportaal kan iedereen zijn of haar 
eigen gegevens aanpassen. Zo houden we alle 
informatie up to date en kloppen alle e-mail 
adressen, huisadressen, telefoonnummers en 
extra informatie. 
We publiceren ook de jaarkalender via 
ouderportaal. Deze informatie komt ook op de 
website, maar via ouderportaal is de 
informatie altijd het meest actueel. 

 

Ouderavond en Startgesprekken: 
Een algemene ouderavond voor alle ouders 
van de school vindt dit jaar plaats op maandag 
30 september om 19.30 uur. Tijdens deze 
avond kunt u over allerlei onderwerpen 
informatie halen van de school.  
De startgesprekken voor de groepen 1 t/m 8 
op 17 en 19 september. 
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De kalender van september en oktober 
 
 
26 t/m 30 augustus    Startweek 
 
Dinsdag 3 september    Postdag 
Dinsdag 17 september   Startgesprekken 
Woensdag 18 september   Oud papier 
Donderdag 19 september   Startgesprekken 
Dinsdag 24 september   OR vergadering 
Maandag 30 september   Algemene ouderavond 
 
 
Dinsdag 1 oktober    Postdag 
2 oktober t/m 13 oktober   Kinderboekenweek 
Maandag 7 oktober    Studiedag team; alle kinderen vrij 
Maandag 14 oktober    Schoolfotograaf 
Woensdag 16 oktober   Oud papier 
Vrijdag 18 oktober    Voorleeswedstrijd 
21 oktober t/m 25 oktober   Herfstvakantie 
Dinsdag 29 oktober    OR vergadering 
 
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 


