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Hoe verder? 
Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen. Het was de 
bedoeling dat woensdag 27 mei daarvoor de protocollen klaar zouden zijn. Echter dat is niet het 
geval.  
Advies is, nu er nog zoveel onzeker is, nog geen plannen te gaan maken binnen je stichting, met de 
teams, over hoe alles zal gaan lopen. Dus we wachten daar nog even mee. We hopen u daar in de 
loop van de komende week zo snel mogelijk over te kunnen informeren.  
Zie ook bijlage brief SKOLO.  
 
Data 

 Maandag 15 juni praktisch verkeersexamen voor groep 7 

 Dinsdag 16 juni theoretisch verkeersexamen voor groep 7 
 
De langste boon 
Deze  bonenstaak is van Else uit groep 8. Met een lengte van 81 cm!!!! 

   
    Else is dus de trotse winnaar! 

Alle andere inzenders hebben een klein aardbeienplantje ontvangen.  
 
Avond4daagse Home Edition – kinderen hoeven de Avond4daagse niet te missen! 
Elk jaar lopen wij vanuit de OR met veel plezier met een grote groep kinderen en begeleiders de 
Losserse Avond4daagse. Graag wijzen wij jullie nu op de Home Edition van de Avond4daagse. 
Alleen, met een vriendje, sportmaatjes of gezin kan je je eigen routes vanuit jouw huis op een zelf 
gekozen moment lopen, dit om drukte en grote groepsvorming te voorkomen. Natuurlijk mag de 
traditionele Avond4daagse zak snoep niet ontbreken en krijg je de enige echte Avond4daagse 
medaille als beloning, Je kan vier dagen (zowel overdag, ’s avonds als door de week of in het 

Een bijna laatste kijkje in “de huiskamers” 
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weekend) lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Let op, tussen de eerste en vierde 
dag mogen maximaal 2 weken zitten. Het moet natuurlijk wel een beetje een uitdaging blijven 
  
De Koninklijke Wandel Bond Nederland en eRouters hebben daarvoor een speciale Home Edition App 
gemaakt: eRoutes. 
De inschrijving start in de week van 25 mei. In verband met de betaling moet een ouder/verzorger dit 
doen. Vervolgens vul je de namen van de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname € 5. Daarvoor 
krijg je vier verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt daarbij kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. En na 
afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille thuis! Easy 
dus! 
Inschrijven en meer informatie:  https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-
edition 
  
Veel wandelplezier en wij hopen volgend jaar weer allemaal samen te kunnen lopen. Foto’s of een 

melding dat je jouw medaille hebt gehaald, vinden we leuk😊. Deze foto’s mag dan sturen naar 
verrekijker@skolo.nl (en zullen we plaatsen op onze website). 
#watkanerwel#deHomeeditionAvond4daagse 
 
Nieuwe opzet Eerste heilige Communie 2020-2021 in Maria Vlucht 
De afgelopen jaren hebben we de voorbereiding van kinderen van groep vier en hoger in steeds 
meer parochies zien verschuiven van school naar parochie. In Glanerburg vond die verandering op 
aangeven van de scholen afgelopen jaar al plaats. Komend schooljaar zal die verandering na overleg 
met SKOLO, in Losser en Overdinkel, en ook in Lonneker worden doorgevoerd. Dat past bij deze tijd, 
waarin steeds vaker slechts een minderheid van groep 4 meedoet. In wezen is het een taak van 
parochies en ouders zelf om hun kinderen bekend te maken met de katholieke traditie en hen daarin 
binnen te leiden. Ervaring elders leert, dat de groep die meedoet weliswaar kleiner wordt, maar dat 
de betrokkenheid van ouders en kinderen en de intensiteit van het gebeuren groter wordt, als de 
voorbereiding binnen de parochie plaatsvindt. Scholen kunnen in de nieuwe situatie kiezen voor een 
parallel programma voor heel groep 4, dat ook aansprekend is voor kinderen die niet met kerk en 
geloof opgroeien. Ook de maaltijd en de bezichtiging van de kerk kan door scholen aan heel groep 4 
worden aangeboden. Het leeuwendeel van de voorbereiding van de communicanten vindt echter 
plaats binnen de parochie en buiten school om. 
We gaan komend seizoen werken met het project: ‘Over de drempel’. Vanwege de corona-crisis 
zullen we met kleinere groepen werken, in grotere ruimten samenkomen en met meer 
thuiswerkopdrachten gaan werken. Zo denken we veilig en toch aansprekend een goede 
voorbereiding te kunnen bieden. De voorbereiding voor Maria Vlucht vindt grotendeels plaats in de 
pastorie en kerk te Losser. Pastoraal werker Frank de Heus zal het project samen met de werkgroep 
Eerste heilige Communie begeleiden. 

De startavond voor de ouders zal zijn op maandag 26 oktober van 
20.00 tot 21.00 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser. Tot 26 
oktober zullen kinderen via 
https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie kunnen 
worden aangemeld. De vieringen van de Eerste heilige Communie 
zijn onder voorbehoud als volgt ingeroosterd. 

 zondag 16 mei: 9.30 en 11.30 uur (gezinsviering), H. Maria 
Geboortekerk te Losser voor communicanten uit Glanerbrug, 
Losser en Overdinkel 

 zaterdag 5 juni: 19.00 uur, Jacobuskerk te Lonneker 
(weekendviering) voor communicanten uit Lonneker 
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