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St. Maarten in coronatijd 
Woensdag 11 november 2020, van 15.00 uur 
tot 16.00 uur viert Losser het feest van Sint 

Maarten in aangepaste 
vorm.  
De organisatie heeft het 
volgende bedacht: 
Kinderen tussen 5 en 9 jaar 
worden ontvangen in de H. 
Maria Geboortekerk. 
(Ouders horen hier i.v.m. 

corona niet bij dit keer, helaas). Kinderen die 
verkouden zijn, zijn helaas niet welkom. De 
pastor, de dominee en Sint Maarten zullen het 
verhaal vertellen en de kinderen zingen het 
Sint Maartenliedje. 
Daarna maken de kinderen een lampion. Ze 
ontvangen van Sint Maarten een lekker zakje 
snoep. De begeleiding van dit deel van het 
programma is in handen van de 
Martinikerlkes, het Oranje comité en enkele 
vrijwilligers van de kerk. De volwassenen 
dragen ter bescherming een mondkapje. 
Er is dus dit jaar geen optocht door het dorp! 
Ouders, voor de goede gang zaken, moet u uw 
kind(eren) opgeven voor 1 november. Dat kan 
via de email: losser@mariavlucht.nl Iedereen 
ontvangt bericht terug. Bij minimaal 20 
kinderen gaat deze activiteit door! Mocht er 
zich een meervoud van dit aantal aanmelden, 
dan wordt de groep gesplitst in tweeën. 
Om 16.00 uur kunnen de ouders de kinderen 
weer ophalen achter het parochiecentrum van 
de kerk. 

Hoofdluiscontrole 
I.v.m. de richtlijnen en de afstand die we tot 
elkaar moeten houden is er na de 

herfstvakantie GÉÉN hoofdluiscontrole. Wilt u 
zelf uw kind(eren) goed controleren? 
 

Kalender en nieuwsbrief 
Omdat we nu 100% dekking hebben zullen de 
kalender data vanaf nu alleen nog te volgen 
zijn via de agenda van Social Schools. We 
vermelden ze daarom niet meer apart op de 
nieuwsbrief.  
Tevens zullen we vanaf de volgende keer deze 
nieuwsbrief uitsluitend nog via Social Schools 
verspreiden. 

Privacy beeldvoorkeuren 
In de vorige nieuwsbrief en in een bericht op 
Social Schools hebben we gevraagd uw 
beeldgebruik voorkeuren in de app aan te 
geven.  
Ongeveer 50% van de gezinnen hebben dit 
ondertussen ingevuld. Wilt u dit a.u.b. voor al 
uw kinderen, die op de Verrekijker zitten, 
apart aangeven? 

Beleef techniek tijdens de 
MaakMeeMaand in oktober! 
Door heel Overijssel worden er van 1 t/m 31 
oktober honderden technologische, 

innovatieve en 
creatieve 
maakactiviteiten 
aangeboden voor jong 
en oud. Ook in Losser 
en Overdinkel kun je in 
oktober meedoen aan 
twee gave workshops!! 

Meekijken, meedóen en beleven dat is waar 
het tijdens de MaakMeeMaand om draait! 

Workshop 1: Rotormobiel 
Datum: 14-10-2020   Tijd: 13.30 – 15.00 uur 
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Voor wie: Jeugd 8-12 jaar 
Locatie: ’t Trefhuus Overdinkel 

De 
Rotormobiel 
is een 
zelfgemaakte 
racewagen 
die wordt 
aangedreven door een propeller op een 
motortje met een batterij. Met deze propeller 
gaat het voertuig door het verplaatsen van 
lucht op vier wielen vooruitrijden. Als je 
zelfgemaakte racewagen rijdt, dan kan je deze 
versieren met stiften, verf en 
knutselmaterialen. Hoe ziet jouw ideale 
racewagen eruit? Tegen wie ga jij racen? 

Workshop 2: Maak je tekening met behulp van 
een tekenrobot 
Datum: 15-10-2020   
Tijd: 10.00-11.30 uur voor jeugd 6-9 jaar en 
13.00-14.30 uur (9-12 jaar) 
Locatie: ’t Lossers hoes 

Iets tekenen met pen, stift of potlood kan je 
natuurlijk al! In deze workshop bedenk je nog 
steeds zelf vormen, lijnen of woorden, maar 
deze laat je op papier zetten door een 
technisch hulpje: de tekenrobot. De 
tekenrobot zet je zelf (op onderdelen) in 
elkaar. 

Wil je graag meedoen aan een van deze 
workshops? Dan kan jij je vooraf aanmelden. 
Dit kan via ons telefoonnummer: 053-5369400 
of per mail: info@stichtingfundament.nl 

Inloopspreekuren GGD 

Vanuit de GGD en het schoolmaatschappelijk 

werk is het al een tijdje dat wij 
inloopspreekuren houden op de basisscholen. 
Dit heeft een poosje stil gelegen in verband 
met de corona crisis.   
Hierdoor is het minder gebruikelijk voor 
ouders om ‘zomaar’ de scholen binnen te 
lopen. Toch willen wij erg graag 
ondersteuning blijven bieden voor ouders 
maar ook voor leerkrachten om mee te 
denken wanneer er een vraag ligt. Dit kan 
gaan om de ontwikkeling-
 of opvoedingsvragen maar ook voor andere 
vragen rondom gezin, of bijv. werk en 
inkomen (sociale kaart) willen 
we graag meedenken.  
Mocht er een vraag zijn dan kan dat via 
telefoon of mail, daarnaast bestaat de 
mogelijkheid tot beeldbellen.  
Wanneer de noodzaak voelt om elkaar toch 
‘live’ te zien en te spreken gaan we kijken naar 
mogelijkheden hierin.   
Voor de lopende contacten met de kinderen 
op school gaan deze vooralsnog door met 
inachtneming van de corona maatregelen.  
 
Tot ziens,   
Hartelijke groet,   
Esther ter Morsche en Monique Torn.  
Esther: 0622717583/ 
email: temorsche@ggdtwente.nl  
Monique: 0634359654/ 
Email: torn@losser.nl  
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