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PBS: 
Het leerlingenpanel heeft vorige week weer 
de gouden wc-drollen trofee uitgereikt. En wat 
was het spannend. Heel veel kinderen hebben 
zich ingezet om de wc schoon te houden. 
De meiden van groep 7 en 8 hebben de prijs in 
de wacht gesleept voor het schoonste wc-
hokje. Ook de jongens van groep 6, de hele 
groep 3 en de meisjes van groep 1 hebben 
prijzen gewonnen, omdat ze samen voor een 
schone wc gezorgd hebben. Knap om daar 
elke keer mee bezig te zijn. 
Vandaag zijn de briefjes weer opgehangen en 
voor het einde van het schooljaar reiken we 
nog één keer de gouden wc-drol uit. 
Samen met het leerlingenpanel gaan we in 
deze komende periode nadenken over hoe we 
jullie ouders nog een keertje kunnen 
uitnodigen in de school. We houden jullie op 
de hoogte. 

Sirkelslag: 
Aanstaande vrijdag, 10 juni, doet groep 8 weer 
mee aan Sirkelslag.  
Sirkelslag is een soort quiz, georganiseerd 
door de parochie van Maria Vlucht.  Alle 
Losserse basisscholen doen hier aan mee. 
 
 

Kamp groep 8: 
Van 21 juni t/m 23 juni gaan de kinderen van 
groep 8 op kamp. We wensen hen heel veel 
plezier en veel mooi weer toe. 

 

 

Inloop GGD en schoolmaatschappelijk 
werk: 
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op 
maandag 13 juni. Verder dit schooljaar nog 
een keer op 27 juni en op 11 juli. 
Monique Torn (schoolmaatschappelijk werker) 
Telefoon: 0634359654/Mail: m.torn@losser.nl 

Oudergesprekken: 
In week 27, de week van 4 juli, vinden de 
oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
plaats. Houd hier alvast rekening mee.  
U krijgt voor die tijd een digitale uitnodiging 
om zelf een gesprekstijd te plannen. 

Avondvierdaagse: 
Deze week vindt de avond4daagse plaats.  
Alle lopers succes gewenst. 

Studiedag: 
Vrijdag 17 juni hebben we met het team een 
studiedag. Alle kinderen hebben dan vrij. 

Skeelerclinic: 
Op maandag 13 juni om 08:15 uur heeft groep 
4 een skeelerclinic bij de atletiek/skeeler baan 
van stichting MAN. 
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