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PBS: 
Helaas kon het leerlingpanel gisteren niet 
doorgaan. Deze staat nu volgende week op de 
planning.  
Op de agenda van het panel staat “Aandacht 
voor het netjes achterlaten van het toilet”.  
Ook bespreken we wat we kunnen doen zodat 
we weer goed kunnen spelen op het TAR-veld. 
Op dit moment ligt er veel hondenpoep. 
Dit is alvast een oproep naar alle 
hondenbezitters van onze school. Ruim aub de 
hondenpoep op. We gaan nu kijken hoe we de 
aandacht kunnen trekken van de 
wijkbewoners en gemeente.  
 
Na de schoolbeloning zien de buizen met 
muntjes weer gestaag vol worden. Er zijn al 
vele groepsbeloningen verdiend. Wat zijn we 
trots op de kinderen! 
 

Namens de MR: 
We zijn door de directie bijgepraat over de 
uitdagingen die de school dagelijks 
ondervindt. Door de huidige Corona-situatie is 
er elke dag sprake van afwezigheid van 
(meerdere) leerkrachten, leerlingen en 
nauwelijks mogelijkheden tot 
invalleerkrachten. We zijn als MR erg blij met 
hoe de school dit tot nu toe heeft opgepakt, 
maar merken ook dat dit veel van iedereen in 
de school vraagt.  
Ondanks dat het tot nu toe telkens (net) is 
opgelost, vragen we alle ouders in het 
achterhoofd te houden dat het ook een keer 
kan voorkomen dat er geen oplossing komt. 
Het zou kunnen voorkomen dat ouders pas op 
het laatste moment horen dat er geen inval 
mogelijk is en een klas bijvoorbeeld thuis 
moet blijven. We begrijpen dat dat geen 

wenselijke situatie is, maar hopen op ieders 
begrip als dit voorkomt. 
 

Schooltijden: 
Aanstaande vrijdag ontvangt u een 
PowerPoint en een filmpje waarin u door de 
voorzitter MR, Sander van Hof en directeur, 
Edith Eusterbrock verder geïnformeerd wordt.  
 

Zelftests: 
De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen deze 
week zes zelftesten mee. Vlak voor de 
voorjaarsvakantie geven we ze nog een keer 
twee zelftesten mee. Wij delen testen uit voor 
de schoolweken.   
Het advies is dat deze kinderen zich in ieder 
geval twee keer per week testen.  
De laatste twee testen kunnen dan gebruikt 
worden in de week dat we weer starten. 
 

Voorjaarsvakantie, carnavalsdagen en 
studiedag: 
Over twee weken is het voorjaarsvakantie. 
Deze is t/m woensdag 2 maart voor de 
kinderen. Aansluitend aan de vakantie zijn de 
twee vrije dagen omdat het dan 
oorspronkelijk Carnaval is en de woensdag is 
een studiedag voor de leerkrachten.  

 
Carnaval op school is wel een feestdag! 
18 februari staat Carnaval op de agenda 
gepland. Deze dag laten we wel doorgaan. We 
willen proberen daar waar kan activiteiten wel 
door te laten gaan.  
Net als vorig jaar vieren we Carnaval in de 
eigen groep. Er staan een paar leuk 
activiteiten op het programma.  
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We gaan er van uit dat alle kinderen verkleed 
naar school komen. We begrijpen dat er nu 
geen nieuw kostuum is, dus te denken valt aan 
de prinsessenjurk, de onesie etc. Hoe leuk is 
het dat de groep met elkaar iets afstemt bv. 
allemaal in je sporttenue, de jurk van je 
moeder, het pak van je vader, gekke haren, 
mooi geschminkt. Er is vast genoeg leuks te 
bedenken! 
We laten ons verrassen. 
We houden voor alle groepen de gewone 
schooltijden aan. Groep 1 en 2 krijgt voordat 
ze naar huis gaan natuurlijk wel het heerlijke 
broodje als versnapering.  

 
Schoolzwemmen groep 5 en 6:  
Er is besloten dat het schoolzwemmen dit 
schooljaar helemaal niet meer door gaat. Dit 
geldt voor alle Losserse basisscholen.  

Kijkje in de klassen: 
Regelmatig komen de IB’ers en directeur in de 
groepen om te kijken hoe er wordt 
lesgegeven.  Dit bespreken we dan met elkaar. 
Op deze manier leren we van en met elkaar.   

“Nieuws van buiten” 
Zie bijlage 

 

 

 

 

 


