
 

 

 In de kijker 
Schooljaar 2019-2020 

 
  

PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Infomarkt: 
Op maandag 30 september hielden we een 
informatiemarkt voor alle ouders/verzorgers 
en belangstellenden. De avond was een groot 
succes. Veel mensen kwamen de markt 
bezoeken en van iedereen hoorden we 
positieve geluiden terug. 
We danken alle aanwezigen voor hun bezoek. 

Samen op weg: 
Zit jij in groep 4 of 5? Lijkt muziek maken jou 
ook te gek, maar weet je nog niet goed welk 
instrument je leuk lijkt? Dan is de cursus 
Samen op weg naar een instrument echt iets 
voor jou! 
In de bijlage vindt u meer informatie en een 
inschrijfformulier. 

Opgave Eerste heilige Communie: 
Brief van de parochie: 
De weken na de Herfstvakantie bezoekt pastor 
Carla Berbée de groepen vier van katholieke 

basisscholen in Losser, Lonneker en 
Overdinkel om kinderen te vertellen over de 
voorbereiding op de Eerste heilige Communie. 
Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis 
met een uitnodiging om zich op te geven voor 
de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels 
op school, deels thuis én in de parochie. Via 
de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw 
zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 17 
november. Aanmeldingsformulieren zijn 
desgewenst te verkrijgen via het centraal 
secretariaat. De startavonden voor de ouders 
vinden plaats op maandagavond 20 januari in 
Losser, op donderdagavond 16 januari in 
Lonneker en op woensdagavond 15 januari 
Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze 
website www.mariavlucht.nl onder 
‘sacramenten’. Glanerbrug volgt dit jaar een 
eigen traject binnen de parochie. We zien 
ernaar uit onze kinderen een mooie 
geloofservaring mee te geven. Namens de 
werkgroep Eerste heilige Communie Maria 
Vlucht, pastoraal werkers Frank de Heus en 

Carla Berbée.  (Zie bijlage eerste communie). 

Aanmelding nieuwe leerlingen: 
In verband met duidelijkheid omtrent invulling 
van de formatie voor de  komende schooljaren 
is het van groot belang te weten hoeveel 
kinderen er gaan instromen. We vragen u dan 
ook vriendelijk om kinderen, die 4 jaar 
worden, vóór 1 januari 2021, alvast aan te 
melden. De formulieren hiervoor zijn af te 
halen bij de directie.  
Mocht u ouders kennen die kinderen in deze 
leeftijd hebben en zich op onze school willen 
aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen 
om een afspraak met ons te maken? 

Goed onderwijs dichtbij
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De kalender van oktober en november 
 
 
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 
Maandag 28 oktober    MR vergadering 
Dinsdag 29 oktober    OR vergadering 
 
Dinsdag 5 november    Postdag 
Maandag 18 november   Oudergesprekken 
Dinsdag 19 november   Oudergesprekken 
Woensdag 20 november   Oud papier 
Maandag 25 november   GMR vergadering 
Dinsdag 26 november   OR vergadering 
 
 
 
 
  
 
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 


