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PBS: 
Respectweek 

Respect is altijd belangrijk, in deze week 

oefenen we dat een beetje extra 

Een vlog uit groep 6, 7 en 8, kinderen zijn druk 

aan het oefenen 

Selma Noort op visite in groep 1, 2, 3 en 4 

Plezier samen in de klas, maar ook buiten met 

alle nieuwe materialen 

En heb je al gehoord dat groep 1, 2 en 3 met 

de Judolessen veel geleerd hebben over 
respect? 

Chefs om te koekenbakken, die zien we in de 

school bij het voorbereiden van de High Tea 

Trots op alle kinderen en leerkrachten, samen 

staan we sterk! 
 
We hebben nog heel veel leuke dingen op het 
programma, houd de komende dagen Social 
Schools vooral in de gaten! 

High Tea 
De gasten van groep 1 en 3 mogen de 
kinderen bij de start van de high tea uit de klas 
ophalen en naar de koffiekamer lopen met 
hun kind. We kunnen in verband met het 
programma de zaal pas openen op het tijdstip 
dat aangeven is in de uitnodiging. Kom twee 
minuten eerder. Meer tijd is niet nodig. 
De gasten groep 4 t/m 8 mogen zich 
verzamelen in de koffiekamer. De kinderen uit 
deze groepen zullen de gasten ophalen en 
samen naar de high tea zaal lopen. 
 
 
 

Ouderavond Sociale Media 
Je kunt je nog steeds opgeven voor de 
ouderavond omgaan met sociale media. 
Dat doe je via Social Schools in de agenda bij 
activiteiten. 
Voor alle ouders komt er een moment dat je 
ermee te maken krijgt. “Kinderen en sociale 
media”. Hoe ga je daarmee om? 
Klaartje Schungel neemt je mee in de wereld 
van kinderen online.  
* Waar lopen ze tegen aan?  
* Op welke manier kan je kinderen helpen wijs 
te worden in deze wereld. 
 
We zien je graag op de ouderavond.  
De koffie en thee zal klaar staan! 
 

Inloop GGD en schoolmaatschappelijk 
werk: 
Vanuit de GGD en het schoolmaatschappelijk 
werk (Gemeente Losser) was er een 
inloopspreekuur op school, meestal op de 
vrijdag eens per drie-vier weken. 

Door de corona is dit stil komen te liggen 
helaas! 

Graag willen we (schoolmaatschappelijk 
werker en GGD jeugdverpleegkundige) 
laagdrempelig zijn en makkelijk te bereiken 
zijn voor ouders, kinderen voor allerlei vragen 
op het gebied van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid, opvoeding, sociale kaart, 
communicatie, vragen over doorverwijzingen 
zorginstanties maar ook bijv. vragen over waar 
je terecht kan als je vragen hebt over 
financiën. 
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Heel graag willen we de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid weer nieuw leven inblazen en 
gaan we weer starten met de inloop. 
De inloop start op maandag 30 mei vanaf 8.15 
tot ongeveer 10.00 uur is er dan iemand 
aanwezig van ons. Loop gerust binnen (ingang 
schoolplein) en vraag naar mij of naar de 
jeugdverpleegkundige (wie dat zal zijn met 
daarbij de gegevens volgen nog). We zullen 
waarschijnlijk zitten in een van de kantoortjes 
links en rechts van de hal. 
Daarnaast zijn we vanzelfsprekend telefonisch 
of via de mail, indien gewenst, ook te 
bereiken.  
Bel of mail gerust! 

Hartelijke groet en we zien u graag! 

Monique Torn (schoolmaatschappelijk werker) 
Telefoon: 0634359654/Mail: m.torn@losser.nl 

 

 

Avondvierdaagse: 
Voor het eerst na corona kan het vanuit de OR 
ook weer worden georganiseerd. 
In de bijlage vindt u informatie over deelname 
aan de avond4daagse. 


