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We waren klaar voor de start en toen… 
……viel er een dik pak sneeuw. Met het oog op 
ieders veiligheid (en onmogelijkheid om naar 
school te komen) hebben we moeten 
besluiten de Skolo scholen te sluiten. 
Op dinsdag zijn we echter prima gestart. 
Iedereen was op tijd op school en we waren 
blij elkaar weer te zien. De sneeuw zorgt voor 
extra plezier tijdens de pauzes. Echter ook 
voor veel nattigheid in school. Daarom een 
verzoek aan alle ouders: “Wilt u uw kind(eren) 
een oude handdoek meegeven waar ze hun 
schoeisel op kunnen laten drogen? (Niet nodig 
voor groep 1 en 2) We voorkomen zo dat er 
veel water in de gangen komt te staan waar 
vervolgens de kinderen op hun sokken weer 
doorheen lopen.” 
 

PBS en de nieuwe start  
Alle kinderen hebben thuis een Kanjertas 
gekregen. Deze tas werd door de OR samen 
met directie gevuld en rondgebracht door 
ouders van de Ouderraad.  

 
Ouders van de OR; BEDANKT! 
 

In elke tas zaten ook beloningsmuntjes. Deze 
kun je inleveren op school zodat je hiervoor 
samen met de kinderen in je groep een 
beloning kunt verdienen. Ook vond je een 
complimenten bon in de tas. Tegen inlevering 
van een ingevulde bon ontvang je opnieuw 
een muntje. Zo verdien je nog sneller een 
groepsbeloning en uiteindelijk ook weer een 
schoolbeloning voor de hele school.  

 
Veel kinderen hebben het muntje en de bon al 
ingeleverd. Hier is vandaag in alle groepen 
uitgebreid met kinderen over gesproken. 
Kinderen waren allemaal erg trots op de 
complimenten die ze van hun ouders hadden 
gekregen. 
Deze periode staan 4 regels centraal: *Loop 
rustig binnen, *Hang je spullen aan de 
kapstok, *Zorg voor de ander, jezelf en je 
omgeving en *Luister naar elkaar.  
Deze regels hebben we overal in school 
opgehangen zodat kinderen hier dagelijks aan 
worden herinnerd. 
Na een hele periode van thuiswerken hebben 
we in de groepen natuurlijk aandacht voor 
positieve groepsvorming, waarbij we oog 
proberen te hebben voor elk individu. 
 

EDI 
Tijdens de thuiswerklessen hebben de 
leerkrachten op diverse manieren de lessen 
aangeboden. Veelal via een online verbinding.  
We merkten dat dat bij jongere kinderen wat 
complexer is dan bij de oudere kinderen. Bij 
de jongsten waren we dan ook weer 
afhankelijk van de hulp van ouders.  
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In het begin van het jaar zijn we gestart met 
een EDI-traject. We wilden ons meer richten 
op de instructie tijdens onze lessen. U heeft 
wellicht de afgelopen periode ook kunnen 
ondervinden wat belangrijk is tijdens de 
instructie.  

• Kinderen vertellen aan welk doel 
gewerkt wordt.  

• Actief meedoen tijdens de les, o.a. 
door inzet wisbordjes.  

• Voordoen, meedoen, nadoen.  
De planning was dat we de komende periode 
het traject verder zouden vervolgen. Echter 
we hebben besloten eerste het geleerde 
verder te borgen en in het nieuwe schooljaar 
zullen studiedagen voor de leerkrachten en 
lesobservaties plaatsvinden.  
Tevredenheidslijsten; 
In het voorjaar zullen we u vragen 
tevredenheidslijsten in te vullen.  
Twee jaarlijks laten we deze invullen door 
ouders, kinderen en team. Zo hopen we een 
goed beeld te krijgen van de sterke- en 
verbeterpunten binnen onze school.  

 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Het vakantierooster voor het komende 
schooljaar kunt u vinden op de schoolwebsite, 
op Social Schools en hieronder: 

Extra vrije dagen in 2021-2022:  
Vrijdagmiddag 24 december 2021  
Ma 28 febr. 2022 t/m di 1 mrt 2022 (Carnaval) 
Vrijdagmiddag 15 juli 2022  
 

Carnaval op school? 
We besteden in iedere groep aandacht aan 
carnaval. Het zal echter geen uitbundig feest 
worden.  
Donderdag 11 februari a.s. mogen de kinderen 
van groep 1 en 2 verkleed naar school komen. 
Dit kan zijn carnavalskleding, pyjama, een 
andere rare outfit en wie niet wil, gewone 
kleiding of onesie mag natuurlijk ook. Ze 

hebben dan een programma in de eigen 
groep.  
Op vrijdag 12 februari a.s. geldt dat voor 
groep 3/m 8. Zij mogen dan, indien ze dit 
willen, verkleed komen. En hebben die dag 
een alternatief (les) programma in het teken 
van samenzijn, feest en carnaval.  
Groep 2 jullie hebben geluk……als je wilt mag 
je vrijdagochtend ook weer verkleed komen. 
(Wij vinden het een beetje raar dat als alle 
groepen verkleed zijn jullie dat dan niet 
mogen.) 
 
De Jeugdcommissie en de Gaffel Aöskes 
organiseert dit jaar de Aöskes Jacht.  
Doe jij ook mee?  
* Trek je leukste carnavalsoutfit (over je 
skipak) aan!  
* Ga in Losser op zoek naar de Gaffel Aöskes 
vlaggen en attributen  
* Noteer het adres en wat je daar gevonden 
hebt. Of download de "stempelkaart" bij dit 
bericht.  
* Verzamel zoveel mogelijk adressen en 
noteer deze op de lijst. 
Als bijlage is bijgevoegd: 

• Aöskes flyer 

• Aöskes stempelkaart 
 

Stichting Fundament 
Bibliotheek Losser heeft in samenwerking met 
Tetem een leuk online activiteiten programma 
samengesteld voor de voorjaarsvakantie. Als 
bijlage is bijgevoegd:  

• Embleem ontwerpen 

• Textielsticker ontwerpen 

• Planning online workshop 

• Bestelformulier Kidslab 
 

Sneeuwperiode en Corona 
Gedurende de sneeuwperiode is het soms 
extra lastig om de coronaprotocollen te 
kunnen volgen. Om de routes in de school 
enigszins veilig te houden gaan groepen 5 en 7 
’s middags om 14.25 uur al naar buiten. De 
overige groepen gewoon om 14.30 uur. Dit 
komt door ruimtegebrek in de gangen tijdens 
het omkleden van alle snowboats en 
skipakken. Verder willen we u vragen om niet 
de ramen van de klaslokalen te gaan staan. Dit 
zorgt extra onrust in de groep. 


