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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Lekker Fit Losser Muzikaal:  
Een muziekinstrument bespelen is erg leuk om 
te doen. En je leert er ook nog eens veel van. 
Je leert noten lezen en een muziekinstrument 
bespelen, maar je leert ook te luisteren naar 
anderen en samen te spelen. En zeg nu zelf; 
iedereen wordt toch vrolijk van muziek? 
Over het Lekker Fit Muzikaal Project vindt u 
meer informatie in de extra bijlage. 
 

Lekker Fit:  
Ook dit schooljaar wordt er weer voor de 
groepen 3 tot en met 8 van het 
basisonderwijs “Lekker Fit!” Losser 
georganiseerd. De organisatie van Lekker Fit! 
Losser is in handen van de buurtsportcoaches 
van de Gemeente Losser in samenwerking 
met de sportverenigingen uit de gemeente.  
Lekker Fit! Losser zal plaatsvinden in de 
maanden april, mei en juni 2020.  
Deelname hieraan is GRATIS! 

Meer informatie over dit project vindt u in 
de extra bijlage bij deze mail. 

De Grote Rekendag: 
Op woensdag 25 maart  staat De Grote 
Rekendag 2020 gepland met als thema: De 
getallenfabriek.  
Deze dag staat de hele dag in het teken van 
rekenen met verschillende activiteiten. De 
grote rekendag maakt rekenen leuk. De 
kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn 
om goed te kunnen rekenen. 

Binnenkomen: 
We merken steeds vaker dat kinderen al vóór 
kwart over 8 uur ’s ochtends op school komen. 
Alle kinderen mogen vanaf kwart over 8 naar 
binnen. Vanaf dat moment is er toezicht in de 
klas. De onderbouwdeur en soms ook de 
andere deur gaan dan pas open. De kinderen 
van groep 3 t/m 8 weten dat ze op de klok in 
het kantoor kunnen zien of ze al naar binnen 
mogen. 

 
Beroepenweek: 
Dit jaar willen we op De Verrekijker voor het 
eerst een ‘Beroepenweek’ organiseren. Deze 
week staat gepland van 23 t/m 27 maart. U 
heeft hierover al een mail ontvangen.  
Het wordt een week waarin kinderen 
verschillende beroepen kunnen leren kennen 
d.m.v. presentaties, workshops en lessen.   
Wij zouden het erg leuk vinden om ouders, 
opa's, oma's, andere familieleden of bekenden 
als experts in te zetten. 
Wilt u als ouder iets vertellen over uw 
beroep? Of kent u iemand die dit kan? 
Heeft u daarbij zelf een leuk idee om dit te 
presenteren of vorm te geven? We willen 
natuurlijk ook altijd meedenken over de vorm 
en inhoud. Dan zou het erg fijn zijn als u zich 
aanmeldt!  

 

Goed onderwijs dichtbij
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De kalender van maart en april 
 
Dinsdag 3 maart    Postdag 
Maandag 9 maart    Oudergesprekken/ driehoeksgesprekken 
Dinsdag 10 maart    Oudergesprekken/ driehoeksgesprekken 
Vrijdag 13 maart    Inloopspreekuur GGD (Monique Torn) 
Woensdag 18 maart    Inloop/kijkmoment   8.30-8.45 uur 
      Oud papier 
23 maart t/m 27 maart   Beroepenweek  
Dinsdag 24 maart    OR vergadering 
Woensdag 25 maart    Grote rekendag 
Vrijdag 27 maart    Inloopspreekuur GGD (Monique Torn) 
 
 
 
Dinsdag 7 april    Postdag 
Woensdag 8 april    Voetbaltoernooi 
Donderdag 9 april    Witte donderdag 
Vrijdag 10 april     Goede vrijdag  (alle kinderen 12.00 uur vrij) 
      Inloopspreekuur GGD (Laura oude Vrielink) 
Maandag 13 april    Tweede Paasdag (vrij) 
Woensdag 15 april    Cito eindtoets groep 8 
      Oud papier 
Donderdag 16 april    Cito eindtoets groep 8 
Vrijdag 17 april    Koningsspelen 
Maandag 20 april    MR vergadering 
Dinsdag 21 april    OR vergadering 
Woensdag 22 april    Losser met muziek groep 5 en 6 
Donderdag 23 april    Inloop/kijkmoment   8.30-8.45 uur 
Vrijdag 24 april    Inloopspreekuur GGD (Monique Torn) 
Maandag 27 april     Koningsdag 
27 april t/m 6 mei    Meivakantie 
 
 
 
11 mei t/m 15 mei    Respectweek 
 
  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
 
 


