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Sinterklaas 
Donderdag vieren we Sinterklaas op school.  
Dit jaar is er geen intocht.  
De kinderen worden om 8.30 uur op school in 
de groep verwacht.  
Zal de goede Sint wel komen?  
Iedere leerkracht maakt van deze dag foto’s 
zodat we u via Social Schools op de hoogte 
houden.  
 

Aanvragen verlof 
Met ingang van 1 januari kunt u verlofdagen 
indienen via Social Schools.  
Wel belangrijk dat u bij de aanvraag vooraf 
bedenkt of het verlof van belang is. Wij 
hebben ons aan de richtlijnen te houden.  
Het stappenplan voor een aanvraag voegen 
we in de bijlage toe. Deze zal ook geplaatst 
worden op de website.  
 

Sloopwerkzaamheden 
Medio december zal de aannemer hekken 
plaatsen rondom de voormalige 
peuterspeelzaal “De Roezemoes” het 
kantoorgebouw “de Muchte” en de 
voormalige muziekschool “De Sleutel”.  
In december zal er worden begonnen met de 
sanering van asbest binnen de gebouwen 
waarna ergens in januari gestart wordt met de 
sloop.  
In de directe omgeving van de 
Diepenbrocklaan, Muchteweg en de Vlasakker 
kan dit voor wat overlast zorgen.   
Aangezien dit voor veel kinderen op de 
schoolroute ligt voor ons van belang het u te 
melden.  
 

Kerstvieringen 24 december 2020 
Wij hebben voor Katholiek Losser gezocht 
naar een creatieve invulling om gezinnen met 
kinderen op kerstmiddag te kunnen 
ontvangen.  
Want met Kerst mag maar een beperkt aantal 
mensen tot de viering worden toegelaten en 
moet je van te voren reserveren 
In samenwerking met Vivace houden we twee 
alternatieve kerstbijeenkomsten op 24 
december. Inloop vanaf 15.30 en 16.15 uur. 
Gezinnen met kinderen worden uitgenodigd 
om een rondgang door de kerk te maken. Bij 
de kerststal zal worden stil gestaan om daar 
even rond te kijken en iets te vertellen. Ook 
mogen de kinderen daar een kaarsje aan 
steken. 

Om 15.50 uur en 16.35 uur kunnen de 
kinderen naar het parochiecentrum gaan voor 
het kerstverhaal. Jammer genoeg kunnen 
volwassenen daar niet naar binnen. Binnen en 
buiten zullen we het gezellig maken met 
muzikale klanken en fakkels. 

Om tot een goede verdeling te komen, vragen 
wij jullie aan te geven op welke tijd 15.30 of 
16.15 uur jullie willen komen. Graag ook het 
aantal kinderen doorgeven voor het 
kerstverhaal. Mail: losser@mariavlucht.nl of 
bel 053 5381224, graag 
voor dinsdag 22 
december. 

Houd verder de media in 
de gaten en zie ook de 
website van Maria Vlucht 
voor actuele informatie. 
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KERST OP DE VERREKIJKER 

Advent  
Op maandag 30 november hebben we met de 
kinderen de eerste adventsviering gehouden. 
Maandag 7 december en maandag 14 
december zullen we ook samen advent vieren.  
 
Kerstviering en kerstontbijt 
Op woensdag 16 december vieren we op 
school het kerstfeest. Doordat we rekening 
moeten houden met de richtlijnen van het 
RIVM, is er besloten om dit jaar overdag onder 
schooltijd, kerst te vieren in eigen groep. De 
kinderen worden om 8.30 uur in hun mooiste 
kerstoutfit op school verwacht.  Uw kind hoeft 
deze dag niet thuis te ontbijten, want dat 
doen we samen op school. Bij binnenkomst zal 
er in iedere groep een overheerlijk 
kerstontbijt klaar staan. De kinderen ontbijten 
samen met klasgenoten, de juf en/of meester 
bij de kerstboom in hun eigen sfeervolle klas. 
De hele ochtend zal in het teken staan van 
kerst, gezellig samen zijn en samen vieren. 
Voor de voorbereiding van het ontbijt, mogen 
de kinderen op dinsdag 15 december hun 
eigen bestek, bord en een beker meenemen 
naar school. Graag even voorzien van naam en 
in een (plastic) tas mee naar school geven! 
 
Goede doel 
Ieder jaar geven de kinderen van De 
Verrekijker met kerst iets kleins voor een 
ander. Dit jaar gaan zij een kerstkaart maken 
voor de eenzame ouderen. Vorig jaar zijn we 
met een aantal groepen naar het verpleeghuis 
in Losser geweest om kaartjes aan te bieden 
en hebben liedjes voor de oudere mensen 
gezongen. Ook dit jaar zullen we hen niet 
vergeten, en zullen onze positieve 
kerstgedachte digitaal met hen delen.  
 
Glazen potjes 
We verzamelen ook dit jaar weer kleine potjes 
(om kaarsjes in te branden). Hebt u er wat 
(over) geef ze dan mee met uw kind(eren). Dit 
kan tot en met dinsdag 15 december.  

 
 
 
 

Schoolbeloning: 
Zoals u op Social Schools al heeft kunnen lezen 
hebben we  afgelopen maandagmiddag voor 
alle kinderen de schoolbeloning 
georganiseerd. 

Geheel 
coronaproof 
werden alle 
kinderen door de 
directie in hun 
eigen klaslokaal via 
het digibord 
toegesproken.  
Vervolgens konden 

de kinderen van groep 1 t/m 5 genieten van 
een Sinterklaasfilm en de kinderen van de 
groepen 6 t/m 8 
werden aan de 
tand gevoeld met 
een Pub quiz. 
Heel fanatiek 
probeerden ze in 
groepjes de 
verschillende 
sinterklaasvragen 
op te lossen.  

 
Nu gaan we weer sparen voor de volgende 
schoolbeloning. 


