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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Goed onderwijs dichtbij?  
Ja….op de Verrekijker! 
 
U komt toch ook? 

Op maandag 30 september houden we een 
informatiemarkt voor alle ouders/verzorgers 
en geïnteresseerde nieuwe ouders.  
De markt opent haar deuren om 19.30 uur en 
blijft geopend tot 21.30 uur. 
Met bovenstaande slogan als titel willen u 
laten zien waar wij als school trots op zijn. 
Volgende week ontvangt u de uitnodiging met 
daarin meer informatie.  
Houd uw postvak in de gaten. 
 

Gymlessen: 
Op vrijdag 13 september zal de gymzaal 
wegens onderhoud gesloten zijn. Deze dag 
hoeft uw kind geen gymkleding mee naar 
school te nemen.  

Nieuwe combifunctionaris en vakdocent 
gymnastiek: 
Thomas Groeneveld stelt zich voor: 
Graag zou ik mij even willen voorstellen. 
Mijn naam is Thomas Groeneveld, 25 jaar en 
woon in Denekamp. 
Zelf heb ik altijd 
volleybal gespeeld, 
maar ben 
momenteel bezig 
met fitnessen. Naast 
het sporten vind ik 
het erg leuk om te 
lezen, films/series 
kijken, wandelen of 
creatief bezig te zijn 
met het ontwerpen 
van nieuwe 
beweegactiviteiten.  
Afgelopen jaar ben 
ik werkzaam geweest als gymdocent, rondom 
Enschede, via de stichting Consent. Nu sta ik 
voor een nieuwe uitdaging. Dit schooljaar zal 
ik starten als combinatiefunctionaris in Losser 
en Overdinkel. 
 
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en 
het plezier in bewegen naar voren te laten 
komen! Hopelijk maken we er samen een 

gezellige en 
leerzame tijd 
van. Mochten 
jullie vragen 
voor mij 
hebben, neem 
gerust contact 
met mij op.  
 
Tot snel! 
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De kalender van september en oktober 
 
 
Dinsdag 3 september    Postdag 
Woensdag 4 september   Hoofdluis controle  
Dinsdag 17 september   Startgesprekken 
Woensdag 18 september   Oud papier 
Donderdag 19 september   Startgesprekken 
Dinsdag 24 september   OR vergadering 
Maandag 30 september   Ouderavond / informatiemarkt 
 
 
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. 


